
PIRAPORA DO BOM JESUS

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PIRAPORA DO BOM JESUS

PREGÃO PRESENCIAL 029/2007
O pregão tem por objetivo a locação de caminhões e

camioneta, conforme descrito no anexo I do edital. O edital
poderá ser retirado através do site: www.piraporadobomje-
sus.sp.gov.br.

A abertura será no dia 18/06/2007 às 9:00 horas, na
Secretaria Municipal de Educação, sito à Rua: José Bonifácio,
nº 95 - Centro, Pirapora do Bom Jesus - SP. Outras informa-
ções poderão ser obtidas através do e-mail:
compras.Pirapora@terra.com.br ou ainda pelo telefone: (011)
4131-1044, com a Comissão de Licitações.

Marcelo Pontes Leite – Pregoeiro
(A debitar) (30)

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PIRAPORA DO BOM JESUS

Edital de Homologação
PREGÃO (Presencial) Nº 022/2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 022/2007
Objeto: Aquisição de mobiliário, Anexo I do Edital.
Homologação: Homologo o objeto do presente pregão à

empresa A VIRTUAL Comércio de Equipamentos Pedagógicos
Ltda, nos itens 01; 09;12;13;14;15;16 e 17, e à empresa Roger
Eduardo dos Santos - ME, nos itens
02;03;04;05;06;07;08;10;11;19;20. Entrega e pagamento con-
forme consta do edital e seus anexos. Pirapora do Bom Jesus,
30 de maio de 2007.

Raul Silveira Bueno Junior - Prefeito Municipal.
(A debitar) (30)

anterior resulte em número fracionado, este deverá ser eleva-
do até o primeiro número inteiro subseqüente. d)
Compromete-se o município a observar após o preenchimen-
to das vagas contidas no edital, a reserva de vagas para as
pessoas portadoras de deficiência, em caso de surgimento de
novas vagas no decorrer do prazo de validade do concurso. e)
O Município atenderá o disposto no artigo 43 do Decreto
3.298/99, ou seja, o órgão responsável pela realização do con-
curso terá a assistência de equipe multiprofissional, com as
atribuições previstas no dispositivo mencionado. Art. 43. O
órgão responsável pela realização do concurso terá a assis-
tência de equipe multiprofissional composta de três profissio-
nais capacitados e atuantes nas áreas das deficiências em
questão, sendo um deles médico, e três profissionais inte-
grantes da carreira almejada pelo candidato.

§ 1º A equipe multiprofissional emitirá parecer observan-
do:

I - as informações prestadas pelo candidato no ato da ins-
crição;

II - a natureza das atribuições e tarefas essenciais da
FUNÇÃO ou da função a desempenhar;

III - a viabilidade das condições de acessibilidade e as
adequações do ambiente de trabalho na execução das tarefas;

IV - a possibilidade de uso, pelo candidato, de equipa-
mentos ou outros meios que habitualmente utilize; e

V - a CID e outros padrões reconhecidos nacional e inter-
nacionalmente.

§ 2º A equipe multiprofissional avaliará a compatibilida-
de entre as atribuições da FUNÇÃO e a deficiência do candi-
dato durante o estágio probatório.

f) A compatibilidade entre as atribuições da FUNÇÃO e a
deficiência do candidato será avaliada durante o estágio pro-
batório, pela citada equipe multiprofissional, na forma do dis-
posto no parágrafo 2º, do artigo 43, do Decreto 3.298/99.

Art. 43.
§ 2º A equipe multiprofissional avaliará a compatibilida-

de entre as atribuições da FUNÇÃO e a deficiência do candi-
dato durante o estágio probatório.

g) Criar a equipe multiprofissional, de que trata o artigo
43 do Decreto 3.298/99. À Comissão não deve ser atribuída a
declaração de incompatibilidade entre as atribuições da
FUNÇÃO ou emprego público e as deficiências do candidato.
A compatibilidade deve ser analisada durante o estágio pro-
batório. A Comissão deverá apenas declarar as adaptações e
instrumentos necessários (ledores, recursos de informática,
adaptação arquitetônica, noções de língua de sinais, entre
outros), para que o servidor portador de deficiência possa
bem desempenhar suas funções.

h) Garantir à pessoa portadora de deficiência, durante o
estágio probatório para o desempenho de suas atividades,
apoios técnicos de que trata o artigo 19, inciso VIII, do
Decreto 3.298/99, ainda que esse apoio exija o auxilio de
outro empregado/servidor, como, no caso do ledor para o ser-
vidor com deficiência visual.

Art. 19. Consideram-se ajudas técnicas, para os efeitos
deste Decreto, os elementos que permitem compensar uma ou
mais limitações funcionais motoras, sensoriais ou mentais da
pessoa portadora de deficiência, com o objetivo de permitir-
lhe superar as barreiras da comunicação e da mobilidade e de
possibilitar sua plena inclusão social.

Parágrafo único. São ajudas técnicas: VIII - adaptações
ambientais e outras que garantam o acesso, a melhoria fun-
cional e a autonomia pessoal;

i) A observar que o concurso público só poderá ser homo-
logado após a solução de quaisquer incidentes relativos aos
candidatos portadores de deficiência.

4.10 Na falta de candidatos aprovados para as vagas
reservadas a portadores de deficiência, estas serão preenchi-
das pelos demais concursados, com estrita observância da
ordem classificatória.

4.11 Após a contratação do candidato, a deficiência não
poderá ser argüida para justificar a concessão de aposentado-
ria ou correlatos.

4.12 Para efeito de ingresso na Prefeitura Municipal de
Pirapora do Bom Jesus, o candidato aprovado e classificado
ficará obrigado à comprovar, junto ao Departamento Pessoal
da Prefeitura Municipal de Pirapora do Bom Jesus que satisfaz
as exigências deste Edital, bem como submeter-se a teste
médico para o exercício do FUNÇÃO, sob pena de não ser con-
tratado.

5 - DAS FORMAS DE AVALIAÇÃO:
5.1 - A avaliação do Processo Seletivo será realizada com

base em instrumentos que mensuram as habilidades e conhe-
cimentos exigidos pela FUNÇÃO constará de provas de:

5. 1.1 - Agente Comunitário de Saúde:
a) Objetiva de matemática e português e Conhecimento

Específico ao nível de Ensino Médio Completo para as funções
de: Agente Comunitário de Saúde;

b) Uma redação sobre temas atuais relacionados à saúde;
5.1.2 - Médico de Família, Médico Plantonista e Médico

Diarista:
a) Objetiva de Conhecimentos específicos de Medicina;
6 - DAS PROVAS
6.1 - O Processo Seletivo será realizado em uma etapa de

caráter eliminatório e classificatório.
6.2. - A prova consistirá:
6.2.1 - para a função de agente comunitário de saúde: de

trinta (30) questões objetivas de múltipla escolha, com quatro
(04) alternativas cada questão, sendo uma só correta. Valerá
dois (02) pontos cada questão correta. E uma redação;
6.2.1.1. - A duração total da prova será de três (03) horas.

6.2.1.2 - as provas versarão sobre as disciplinas de
Português, Matemática e Conhecimentos Específicos, para a
FUNÇÃO de Agente Comunitário de Saúde sendo:

a) Português: dez (10) questões valendo dois pontos (2,0)
cada resposta certa. b) Matemática: dez (10) questões valen-
do dois pontos (2,0) cada resposta certa.

b) c) Conhecimentos Específicos: dez (10) questões valen-
do dois pontos (2,0) cada resposta certa; d) Uma redação
sobre tema atual que verse sobre saúde pública, valendo de
Zero a dez (0 a 10,0) pontos.

c) 6.2.2 - para a função de médico de família, médico
plantonista e médico diarista: de cinqüenta (30) questões
objetivas de múltipla escolha, com quatro (04) alternativas
cada questão, sendo uma só correta. Valerá dois (02) pontos
cada questão correta;

d) 6.2.2.1 - as provas versarão sobre as disciplinas espe-
cificas de medicina;

e) 6.2.2.3 - A duração total da prova será de três (03)
horas.

6.3 - Serão desclassificados, os candidatos que não obti-
verem no mínimo cinqüenta por cento (50%) de aproveita-
mento, ou seja, nota igual ou inferior a 50 pontos.

6.4 - Serão classificados, os candidatos que obtiverem no
mínimo cinqüenta por cento (50%) de aproveitamento, ou
seja, nota igual ou superior a 50 pontos.

6.5 - A prova escrita (redação) será realizada durante o
horário determinado e no item 6.2.1.1.

6.6 - Os portões do local de provas (EMEF SENHOR BOM
JESUS, Praça dos Poderes Municipais, s/nº, Centro, Pirapora
do Bom Jesus) serão fechados às 08:00 horas, sendo que
nenhum candidato que chegar após este horário terá direito a
participar das provas.

6.7 - Sugestão de conteúdo, relativo à prova de conheci-
mentos serão afixados pela Prefeitura no átrio da Prefeitura, e
no site www.piraporadobomjesus.sp.gov.br, que fará parte
integrante e complementar deste Edital. RAUL SILVEIRA
BUENO JUNIOR. Prefeito Municipal Pirapora do Bom Jesus, 29
de maio de 2007.
(A debitar) (30)

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PIRAPORA DO BOM JESUS

PREGÃO PRESENCIAL 029/2007
O pregão tem por objetivo a locação de caminhões e

camioneta, conforme descrito no anexo I do edital. O edital
poderá ser retirado através do site: www.piraporadobomje-
sus.sp.gov.br.

A abertura será no dia 18/06/2007 às 9:00 horas, na
Secretaria Municipal de Educação, sito à Rua: José Bonifácio,
nº 95 – Centro, Pirapora do Bom Jesus – SP. Outras informa-
ções poderão ser obtidas através do e-mail:
compras.Pirapora@terra.com.br ou ainda pelo telefone: (011)
4131-1044, com a Comissão de Licitações.

Marcelo Pontes Leite
Pregoeiro

(R$ 311,16) (30)

PIRASSUNUNGA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

Edital nº 027/07. Processo Administrativo nº 1302/07.
Concorrência Pública nº 005/07. Objeto: Contratação de
empresa sob regime e execução indireta e empreitada por
preço global, tipo menor preço, para execução global da obra,
fornecimento de material e mão-de-obra de 1ª qualidade e
especializada para construção de um Prédio do Conservatório
Municipal de Pirassununga. O Edital será fornecido aos inte-
ressados na Seção de Licitação, na Rua Galício Del Nero, 51,
Centro, a partir do dia 30 de maio até o dia 02 de julho de
2007, mediante o recolhimento da taxa no valor de R$ 25,00
(vinte e cinco reais), na Seção de Tributação. Os envelopes
deverão ser protocolados até o dia 05 de julho do ano de
2007, até às 14:00 horas, na Seção de Comunicações, sito a
Rua Galício Del Nero, 51 - Centro. Pirassununga, 28 de maio
de 2007. Amélia Cristina Gonçalves Machado - Chefe da
Seção de Licitação.
(A debitar) (30)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

Edital nº 028/07. Processo Administrativo nº 2345/06.
Concorrência Pública nº 006/07. Objeto: Alienação de imóvel
destinado a instalação de empresa, localizado à Av. Padre
Antonio Van Ess, antiga instalação do matadouro municipal.
O Edital será fornecido aos interessados na Seção de
Licitação, na Rua Galício Del Nero, 51, Centro, a partir do dia
30 de maio até o dia 02 de julho de 2007, mediante o reco-
lhimento da taxa no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais), na
Seção de Tributação. Os envelopes deverão ser protocolados
até o dia 03 de julho do ano de 2007, até às 9:00 horas, na
Seção de Comunicações, sito a Rua Galício Del Nero, 51 -
Centro. Pirassununga, 29 de maio de 2007. Amélia Cristina
Gonçalves Machado - Chefe da Seção de Licitação.

Ata de Julgamento – Documentos de Habilitação
Edital nº 017/07 – Processo Administrativo nº 474/07 –

Tomada de Preços nº 014/07. Objeto: aquisição de material de
limpeza para diversas Secretarias da Municipalidade. Ficam
habilitadas para a próxima fase do certame: Envelope B -
“Proposta Comercial”, as empresas: TY BORTHOLIN COMER-
CIAL LTDA. ME., LOTUS COMÉRCIO DE MERCADORIAS LTDA.
EPP, PLATI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIM-
PEZA LTDA., COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA., COMERCIAL
LIMPAX LTDA., DARQUIMA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA.,
CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA. E KING LIMP
COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. Empresas ina-
bilitadas: MARIA APARECIDA DE SÁ MULLER ME., ARDUINO
BRITO DE SOUZA SILVA ME., INDAFORT COMÉRCIO DE MATE-
RIAIS DE LIMPEZA, PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA. ME.
Pirassununga, 29 de maio de 2007. Orlando Alves Ferraz –
Presidente da CML.
(A debitar) (30)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

Extrato de Contrato n.º 88/2007. Processo Administrativo:
1529/07. Modalidade: COMPRA DIRETA n.º 684/2007. Art. 24,
Inciso II da Lei 8.666/93. Contratada: CONSTRUMETA
CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA. Valor: R$ 3.995,78 (três mil, nove-
centos e noventa e cinco reais e setenta e oito centavos).
Assinatura: 28/05/2007. Objeto: serviço de mão de obra de
remoção de contrapiso, nivelamento e desempenamento de
concreto, impermeabilização e limpeza da obra na Praça
Fernando Costa. Vigência: 30 dias. Proponentes: 03

ADEMIR ALVES LINDO - Prefeito Municipal
(A debitar) (30)

PIRATININGA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATININGA

Extrato de Julgamento de Habilitação/Inabilitação
Tomada de Preços nº 006/2007 – Obra de Construção de

U.B.S.
A Comissão Julgadora de Licitações da Prefeitura

Municipal de Piratininga, torna público, para conhecimento de
todos e, em especial, das empresas participantes da Tomada
de Preços nº 006/2007, que visa a contratação de obra de
construção de Unidade Básica de Saúde, que de acordo com o
julgamento de habilitação/inabilitação procedido nos autos
desta licitação, resolveu-se INABILITAR às Empresas: CONS-
TRUTORA MARECHAL LTDA, por não ter apresentado os docu-
mentos devidos no envelope nº 1 – DOCUMENTAÇÃO, ao
passo que nesse invólucro, constava apenas, a PROPOSTA
COMERCIAL da Empresa; e, ILSON DORETTO (Construforte
Engenharia), por não apresentar prova de capacitação técni-
co-profissional compatível com o objeto desta licitação, uma
vez que a Certidão de Acervo Técnico apresentada refere-se a
obra de características incompatíveis com àquela licitada,
neste certame; resolve, ainda, HABILITAR, por terem apresen-
tado os necessários documentos, as seguintes empresas:
DECORARE, CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES
LTDA; WALP CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA; CONSTRU-
TORA CORRÊA VERTUAN LTDA; CONSTRUTORA BOTARELI
LTDA; TRIPLIC CONSTRUTORA LTDA; CHAMMAS
CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA; CONSTRUTORA BALLIEGO &
CORRÊA LTDA; e, ZÊNITE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÕES
LTDA. Divulgado o mencionado resultado, a C.J.L. comunica
que se encontra aberto o prazo legal para interposição de
recursos administrativos em relação ao presente julgamento,
na forma da Lei, permanecendo os autos da respectiva licita-
ção com “vista” livremente franqueada aos interessados,
para os devidos fins. Decorrido o mencionado prazo, sem
interposição de recursos, ou caso interpostos, estes tiverem
sido apreciados, serão designados dia e horário para abertura
dos envelopes nº 2 – PROPOSTA, cuja prévia comunicação far-
se-á através da Imprensa Oficial. (a) Silvia Mendes Soares-
Prefeita Municipal em exercício.
(R$ 777,90) (30)

PONTAL

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PONTAL

EXTRATOS DE CONTRATOS
Contrato n.º 031/2007 - Convite de Preços n.º 010/2007 -

Contratante: Município de Pontal - Contratada: Dental Alta
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO N.º 001/2007
A Prefeitura Municipal de Pirapora do Bom Jesus, abre inscrição para o processo Seletivo 001/2007. A Comissão de Processo

Seletivo, nomeada pela Portaria de n.º 7377/2007, de 02 de maio de 2007, no uso das atribuições legais, torna pública a aber-
tura de inscrições para Processo Seletivo de Provas para provimento de FUNÇÕES

de seu Quadro de Pessoal, do Município de Pirapora do Bom Jesus.
O regime ao qual estarão vinculados os candidatos habilitados no Processo Seletivo será o regime estatutário, nos termos

do artigo 154 da Lei Complementar nº 01/99.
2. DOS CARGOS / FUNÇÕES
2.1 - O Processo seletivo visa prover funções vagas e os que forem vagando, ou sendo criados, no seu prazo de validade,

abaixo relacionados:
Nº de Vencimentos
Vagas FUNÇÃO / Carga Horária Requisitos Bairro Bruto R$
06 Agente Comunitário de Saúde - 40 h/s Ensino Médio Completo PSF III 460,00
05 Agente Comunitário de Saúde - 40 h/s Ensino médio completo PSF II 460,00
06 Agente Comunitário de saúde - 40 h/s Ensino Médio completo PSF I 460,00
02 Medico de Família - 40 h/s Ensino Superior - Curso de Graduação em Medicina e Registro 

na área - CRM Município 5.940,00
02 Médico Diarista (Pediatra) - 20 h/s Ensino Superior - Curso de Graduação em Medicina com 

especialização em pediatria e registro na área - CRM Município 1.955,00
01 Médico Plantonista - 24 h/s Ensino Superior - Curso de Graduação em Medicina

e registro na área - CRM. Município 3.822,00
Observação: Nos vencimentos acima estão inclusos os benefícios, bem como adicional escolaridade, e demais abonos quan-

do for o caso.

3 - DAS INSCRIÇÕES
3.1 - A inscrição implica no conhecimento e aceitação

expressa de todo o disposto neste Edital. 3.2 - As inscrições
serão recebidas no período de 31 de maio de 2007 a 06 de
junho de 2007, das 09:00 às 16:00 horas, na Rua Santa Cruz,
nº 03, Centro, Pirapora do Bom Jesus (SP), Secretaria
Municipal da Saúde. 3.2.1 - As Provas serão realizadas no dia
10 de junho de 2007 com inicio às 8:00 horas, na EMEF
SENHOR BOM JESUS, na Praça dos Poderes Municipais, s/nº,
Centro, Pirapora do Bom Jesus - SP.

3.3 - São condições de inscrição: 3.3.1 - ser brasileiro nato
ou estrangeiro na forma da lei; 3.3.2 - ter na data do encerra-
mento das inscrições 18 (dezoito) anos completos; 3.3.3 -
estar quite com o Serviço Militar, se for o caso; 3.3.4 - estar
em dia com as obrigações eleitorais; 3.3.5 - não ter recebido
a pena de demissão do serviço público quer Municipal,
Estadual ou Federal. 3.3.6 - não estar condenado por senten-
ça criminal transitada em julgado e não cumprida; 3.3.7 - não
estar aposentado em decorrência de cargo, função ou empre-
go público, de acordo com o art. 1º da Emenda Constitucional
nº 30, que inclui o parágrafo 10º no Art. 37 da Constituição
Federal; 3.3.8 - residir no Município de Pirapora do Bom Jesus,
para efeito do cargo de agente comunitário de saúde e na
localidade para qual se inscreveu, considerando os parâme-
tros do programa saúde da família de Pirapora do Bom Jesus
- SP. 3.3.9 - preencher as exigências da FUNÇÃO segundo o
que determina a Lei e o disposto no presente Edital 3.4 - A
apresentação dos documentos comprobatórios das condições
exigidas no item anterior será feita por ocasião da contrata-
ção. A não apresentação da referida documentação é fator de
cancelamento de todos os efeitos da inscrição. 3.5 - Para ins-
crever-se, o candidato ou seu procurador deverá, no ato da
inscrição: 3.5.1 - fornecer os dados para preenchimento da
ficha de inscrição, uma foto 3x4 recente, assim como exibir o
original de documento de identidade, no local de inscrição,
definido no item 3.2, declarando no ato se é ou não portador
de deficiência, para os efeitos da lei e deste edital; 3.5.2 - con-
ferir a ficha de inscrição assinando-a e recebendo o protocolo
de inscrição; 3.5.3 - no caso de inscrição por procuração deve-
rá ser realizada por instrumento particular com firma reco-
nhecida do outorgante e cópia autenticada do documento de
identidade do candidato; 3.6 - Pagar a taxa de inscrição, atra-
vés de guia emitida pela Secretaria Municipal de Saúde, reco-
lhida junto ao mesmo órgão público, no valor de: a) R$ 10,00
- (dez reais) para a FUNÇÃO de nível médio completo; b) R$
20,00 - (vinte reais) para as funções de nível superior comple-
to; 3.6.1 - o pagamento da importância poderá ser efetuado
só em dinheiro; 3.6.2 - não haverá devolução da taxa de ins-
crição, em hipótese alguma; 3.6.3 - não será aceitas inscrições
por via postal, fac-símile, e-mail, condicional e/ou extemporâ-
nea. 3.7 - Verificando-se, a qualquer tempo, o recebimento de
inscrição que não atenda a todos os requisitos exigidos, será
ela cancelada. 3.8 - O candidato e seu procurador respondem
administrativamente, civilmente e criminalmente, pelas infor-
mações prestadas na Ficha de Inscrição. 3.9 - Após o encerra-
mento das inscrições, a Comissão Municipal do Processo
Seletivo, publicará a homologação das inscrições com a lista-
gem da FUNÇÃO, nome e números de inscrição dos candida-
tos inscritos e aptos a realizarem as provas. 4. Condições e
comprometimento para a inscrição de pessoas portadoras de
deficiência: 4.1 Às pessoas portadoras de deficiência que pre-
tendam fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas no
inciso VIII do artigo 37 da Constituição Federal, é assegurado
o direito de inscrição para as FUNÇÕES previstas neste pro-
cesso seletivo, cujas atribuições sejam compatíveis com a
deficiência de que são portadoras. Será reservado o percen-
tual de 5% (cinco por cento) das vagas de cada FUNÇÃO. 4.2
Prefeitura Municipal de Pirapora do Bom Jesus declara que os
critérios de reserva de vagas para os candidatos portadores de
deficiência são os determinados pelos Decretos nº 3298, de
20/12/1999 e Decreto - Lei nº 5296 de 02/12/2004. 4.3
Consideram-se deficiências aquelas conceituadas na medicina
especializada, de acordo com os padrões mundialmente esta-
belecidos e que constituam inferioridade que impliquem grau
acentuado de dificuldade para integração social. 4.4 A pessoa
portadora de deficiência deverá indicar obrigatoriamente na
ficha de inscrição declarar tal condição nos termos do Decreto
nº 3298, de 20/12/1999, nos termos da Lei Estadual nº
7875/84 e o respectivo Decreto Estadual nº 4446/84, apresen-
tando laudo médico. 4.5 Caso necessite de condições espe-
ciais para realização da prova, o candidato portador de defi-
ciência deverá, apresentar um pedido “não formal” detalhan-
do as condições especiais de que necessita, como por exem-
plo: Prova Ampliada; Auxilio de Fiscal para leitura da Prova;
Auxilio de Fiscal para transcrição da Prova no gabarito; Sala
de fácil acesso, ou outras condições as quais deverão estar
claramente descritas no pedido do candidato. 4.6 O candida-
to portador de deficiência deverá, obrigatoriamente, apresen-
tar laudo médico atestando a espécie e o grau ou nível da
deficiência, com expressa referência ao código corresponden-
te da Classificação Internacional de Doença - CID, bem como
a provável causa da deficiência, no prazo de 48 horas após a

publicação do resultado final, na Secretaria Municipal de
Saúde, sito a Rua Santa Cruz, nº 03, Centro, Pirapora do Bom
Jesus - SP. 4.7 O candidato portador de deficiência, que não
realizar a inscrição conforme instruções constantes neste
Edital, não poderá impetrar recurso em favor de sua situação.
4.8 As pessoas portadoras de deficiência participarão do
Processo Seletivo em igualdade de condições com os demais
candidatos no que se refere a conteúdo, avaliação, duração,
horário e local de realização das provas. 4.9 A Prefeitura
Municipal de Pirapora do Bom Jesus, desde já declara seu
compromisso com os referidos critérios e transcreve-os abaixo
para que se cumpram os efeitos legais decorrentes dos termos
dos referidos Decretos assumidos por esta Prefeitura
Municipal de Pirapora do Bom Jesus. Compromete-se a
Prefeitura Municipal de Pirapora do Bom Jesus a:

a) Atender os parâmetro de definições do artigo 4º, inci-
sos I a V, do Decreto 3.298/99, e as modificações do Decreto
5296/2004.

b) Decreto-Lei 5296: Acessibilidade e Prioridade no
Atendimento.

Capítulo II - Do Atendimento Prioritário.
§ 1º Considera-se, para os efeitos deste Decreto:
I. pessoa portadora de deficiência, além daquelas previs-

tas na Lei no 10.690, de 16 de junho de 2003, a que possui
limitação ou incapacidade para o desempenho de atividade e
se enquadra nas seguintes categorias:

a) deficiência física: alteração completa ou parcial de um
ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o compro-
metimento da função física, apresentando-se sob a forma de
paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraple-
gia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemipare-
sia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia
cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou
adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não pro-
duzam dificuldades para o desempenho de funções;

b) deficiência auditiva: perda bilateral, parcial ou total, de
quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma
nas freqüências de 500Hz, 1.000Hz, 2.000Hz e 3.000Hz;

c) deficiência visual: cegueira, na qual a acuidade visual é
igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor corre-
ção óptica; a baixa visão, que significa acuidade visual entre
0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; os
casos nos quais a somatória da medida do campo visual em
ambos os olhos for igual ou menor que 60o; ou a ocorrência
simultânea de quaisquer das condições anteriores;

d) deficiência mental: funcionamento intelectual signifi-
cativamente inferior à média, com manifestação antes dos
dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de
habilidades adaptativas, tais como:

1. comunicação; 2. cuidado pessoal; 3. habilidades
sociais; 4. utilização dos recursos da comunidade; 5. saúde e
segurança; 6. habilidades acadêmicas; 7. lazer; e 8. trabalho.

e) deficiência múltipla - associação de duas ou mais defi-
ciências; e

II. pessoa com mobilidade reduzida, aquela que, não se
enquadrando no conceito de pessoa portadora de deficiência,
tenha, por qualquer motivo, dificuldade de movimentar-se,
permanente ou temporariamente, gerando redução efetiva da
mobilidade, flexibilidade, coordenação motora e percepção.

b) Publicar o resultado final do concurso em duas listas,
contendo a primeira, a pontuação de todos os candidatos,
inclusive a dos portadores de deficiência, e a segunda, somen-
te a pontuação destes últimos, conforme disciplina o artigo 42
do Decreto 3.298/99. Art. 42. A publicação do resultado final
do concurso será feita em duas listas, contendo, a primeira, a
pontuação de todos os candidatos, inclusive a dos portadores
de deficiência, e a segunda, somente a pontuação destes últi-
mos. c) Observar no momento da nomeação e contratação,
que devem ser chamados seqüencial e alternadamente os can-
didatos das duas listas. A nomeação deverá iniciar-se com o
primeiro candidato da lista geral, passando-se ao primeiro da
lista especial e assim sucessivamente, seja qual for o número
de chamados, aplicando-se sempre a regra do artigo 37, pará-
grafo 2º, do Decreto 3.298/99. Os candidatos da lista especial
serão chamados até esgotar-se o percentual da reserva legal,
quando então as vagas serão destinadas apenas aos candida-
tos da lista geral. Caso o concurso seja destinado a apenas
uma vaga, esta deve ser preenchida pelo candidato que cons-
ta em primeiro lugar na lista geral. O candidato portador de
deficiência aprovado e cuja classificação permita que seja
chamado na primeira convocação, mesmo sem a reserva, não
deve ser computado para a reserva à ser cumprida naquele
concurso, passando-se ao próximo candidato aprovado da
lista especial. Art. 37. Fica assegurado à pessoa portadora de
deficiência o direito de se inscrever em concurso público, em
igualdade de condições com os demais candidatos, para pro-
vimento de FUNÇÃO cujas atribuições sejam compatíveis com
a deficiência de que é portador. § 1º O candidato portador de
deficiência, em razão da necessária igualdade de condições,
concorrerá a todas as vagas, sendo reservado no mínimo o
percentual de cinco por cento em face da classificação obtida.
§ 2º Caso a aplicação do percentual de que trata o parágrafo


