
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 01/2008
PARTÍCIPES: Prefeitura Municipal de Ibirarema e Rede de

Proteção Social de Ibirarema - RPSI. OBJETO: Transferência de
recursos financeiros do Fundo Municipal de Saúde do Município
à RPSI objetivando a administração do Sistema Único de Saúde
e do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS nos
meses de abril a junho de 2008. ORIGEM: Convênio nº 01/2004.
ASSINATURA: 30/03/2006. VIGÊNCIA: 30/06/2008.

Zilda Vaz Nogueira - Prefeita Municipal
(A debitar) (8)

IBITINGA

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE IBITINGA

Pregão Presencial 20/08 - Objeto: Segurança uniformizada
na 35ª Feira do Bordado de Ibitinga - DECISÃO DE RECURSO -
A Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ibitinga, através
de seu Prefeito Municipal Florisvaldo Antônio Fiorentino, infor-
ma a todos os interessados que após a analise do recurso inter-
posto pela empresa Strategic Security, em face da habilitação
da empresa Sepatri Operacional Segurança Patrimonial Ltda,
protocolo 1019/08, após manifestação da Secretaria de
Recursos Jurídicos foi indeferido. Seguem os prazos legais.
Ibitinga, 08 de abril de 2008. Florisvaldo Antônio Fiorentino -
Prefeito Municipal.
(A debitar) (8)

IGARATÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARATÁ

1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços,
para a construção de uma praça.

Contratada: DECOL MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
Objeto: Prestação de serviços de mão-de-obra e material

para construção de uma praça localizada na confluência da Rua
Jose Alves de Almeida e Jose Alves Filho.

Valor: R$ 7.065,29 (sete mil e sessenta e cinco reais e vinte
e nove centavos)

Vigência: 04/04/2008 a 30/04/2008 (30 dias)
JOSÉ CARLOS PRIANTI - Prefeito Municipal

(A debitar) (8)

ILHABELA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHABELA

Pregão Presencial nº 007/2008 - Processo nº 4.256/2008
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECI-

MENTO DE MATERIAL PARA PINTURA. A entrega das propos-
tas e a abertura dos envelopes serão no dia 23/04/2008, às
15:00 horas. O edital em inteiro teor estará à disposição dos
interessados de 2ª a 6ª feira, das 10:00 as 15:00 horas, na Rua
Prefeito Mariano Procópio de Araújo Carvalho, 86 - Perequê,
Município de Ilhabela. Valor para a aquisição do Edital R$ 15,00
(quinze reais). Informações pelo Tel: (0XX12) 3896 9207.

Ilhabela, 07 de Abril de 2008
Benedito Wenceslau Neto - Pregoeiro.

(A debitar) (8)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHABELA

Pregão Presencial nº 006/2008 - Processo nº 2.137/2008
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECI-

MENTO DE MERENDA ESCOLAR. A entrega das propostas e a
abertura dos envelopes serão no dia 22/04/2008, às 14:00
horas. O edital em inteiro teor estará à disposição dos interes-
sados de 2ª a 6ª feira, das 10:00 as 15:00 horas, na Rua Prefeito
Mariano Procópio de Araújo Carvalho, 86 - Perequê, Município
de Ilhabela. Valor para a aquisição do Edital R$ 15,00 (quinze
reais). Informações pelo Tel: (0XX12) 3896 9207.

Ilhabela, 07 de Abril de 2008
Benedito Wenceslau Neto - Pregoeiro.

(A debitar) (8)

INDAIATUBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO 
DE ÁGUA E ESGOTOS
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 006/2008.
EDITAL Nº: 008/2008 - OBJETO: Aquisição de 01 (um) veí-

culo tipo Pick-up e 01 (um) veículo tipo Furgão (derivado de
pick-up). O Edital está disponível gratuitamente através dos
site: www.saae.sp.gov.br Os envelopes deverão ser entregues
no Departamento de Licitações do SAAE, localizado na Rua:
Bernardino de Campos, nº 799 - Centro, Indaiatuba - SP, às 9:00
horas do dia 23 de Abril de 2008. Telefones: (19) 3834-9435-
Fac-simile: (19) 3834-9445

Indaiatuba, 08 de Abril de 2008.
Fernanda M. Carrera - Pregoeira do SAAE

(A debitar) (8)

IPORANGA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORANGA

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO N° 29/08 - EDITAL N° 13/08 – CONCORRÊNCIA

Nº 01/08
Encontra-se aberta na Prefeitura Municipal de Iporanga, a

CONCORRÊNCIA Nº 01/08, do tipo MENOR PREÇO; destinado a
contratação de empresa para prestação de serviços técnicos
especializados com vistas a auferir administrativamente ou
judicialmente, a restituição dos valores das contas de energia
elétrica cobradas indevidamente, conforme Resolução
456/2.000 da ANEEL, dos últimos 60 (Sessenta) meses, onde
serão verificadas se as tarifas aplicadas estão de acordo com a
classificação da atividade exercida para cada contrato, além de
efetuar um ajuste geral do sistema, conferir todas as faturas de
energia elétrica pagas pela municipalidade, definir os valores
de demandas contratadas evitando custos na ultrapassagem,
objetivando reduzir os custos no consumo nas tarifas aplicadas
e nos tributos incidentes sobre as faturas, conferindo potência
instalada, potência faturada na iluminação pública, revisando
todos os contratos de alta tensão, de forma a determinar a
demanda de energia elétrica, otimizando-os em função do
padrão de uso.

A abertura dos envelopes dar-se-á no dia 26/05/08 às
09:45 horas.

O edital em inteiro teor estará à disposição dos interessa-
dos de 2ª a 6ª feira, das 08:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00
horas, no Paço Municipal sito à Pça. Padre Caiaffa, N.º 70, Bº
Alto do Coqueiro, neste município. Quaisquer informações
poderão ser obtidas no endereço acima ou pelos telefones
(15)3556-1259/1285 ramal 22 ou pelo fax (15)3556-1337.

PM de Iporanga, 07 de Abril de 2.008.
Ariovaldo da Silva Pereira - Prefeito Municipal

(A debitar) (8)

IRACEMÁPOLIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMÁPOLIS

Extrato de Termo Aditivo
Processo nº 56/2007 – 2º Aditamento – Prorrogação de

Prazo – Convite nº 23/2007.
Contratante: Prefeitura Municipal de Iracemápolis
Contratado: JCM Construtora Ltda.
Objeto: Execução de serviços de mão de obra c/ forneci-

mento de materiais e equipamentos necessários p/ cobertura
metálica da quadra de esportes - Jardim Lázaro H. de Oliveira –
Iracemápolis/SP.

Prazo de execução: 60 dias/OS
Data da assinatura: 21/03/2008
Processo nº 17/2007 – 1º Aditamento – Convite nº 06/2007
Contratante: Prefeitura Municipal de Iracemápolis
Contratado: Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
Objeto: Renovação de seguro dos veículos GM Montana

Amb. - CMW 8959, Ford Escort GL 1.6 H - CZA 5098, VW Gol
1.6 - CZA 5104.

Valor: R$ 4.523,78
Fundamento Legal: Art. 57 inciso II da Lei Federal nº

8.666/93.
Prazo Contratual: 12 meses
Data da assinatura: 10/03/2008

(A debitar) (8)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMÁPOLIS

Aviso de Abertura de Licitações - Pregão Presencial
A Prefeitura Municipal de Iracemápolis torna público para

conhecimento dos interessados que se encontra aberta na
Diretoria de Compras e Licitações o Pregão Presencial sob nº
18/2008, do tipo menor preço, que trata da contratação de
empresa especializada para prestação de serviço de limpeza,
asseio e conservação predial, com fornecimento de mão-de-
obra e equipamentos necessários. Valor total estimado: R$
117.377,40. Sessão de recebimento e abertura das propostas
será no dia 24/04/2008, às 9h00, na sala de licitações, sita a
Rua Antonio Joaquim Fagundes, nº 237 - Centro,
Iracemápolis/SP. Os interessados em adquirir o edital completo,
deverão acessar o site www.iracemapolis.sp.gov.br. Outras
informações pelo tel. 19 -3456-9248.

Iracemápolis, 07 de abril de 2008.
Paulo Sergio Borba - Diretor de Compras e Licitações
Antonio Carlos Pizzinatto - Pregoeiro

(A debitar) (8)

ITAÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍ

EXTRATO TERMO ADITIVO
Contratante – Prefeitura Municipal de Itaí
Contratada - D.D.N. Comercial e Pavimentadora Ltda.
Objeto - Alteração de Contrato, em conformidade com o

Artigo 57 da Lei de Licitações n.° 8.666/93.
Vigência – 28/03/2008 a 27/05/2008
Contrato n.° 103/2007
Segundo Termo Aditivo
Tomada de Preço n.° 012/2007

(A debitar) (8)

2.2.1 - Ser brasileiro ou estrangeiro nos termos da Emenda
Constitucional n.º 19/98 e não registrar antecedentes criminais,
com sentença penal condenatória transitada em julgado que
impeça legalmente o exercício de cargo público;

2.2.2 - Ter até a data da posse, idade mínima de 18 anos;
gozar de boa Saúde Física e Mental; estar no gozo dos direitos
Políticos e Civis e, se, do sexo masculino, estar quite com o
Serviço Militar;

2.2.3 - Estar ciente que se aprovado quando da nomeação
deverá comprovar que preenche todos os requisitos exigidos
para o cargo, constantes do presente Edital, sob pena de perda
do direito à vaga.

2.2.4 - Não ter sido demitido por ato de improbidade ou
exonerado “a bem do serviço público”, mediante decisão tran-
sitada em julgado em qualquer esfera governamental;

2.2.5 - Para os candidatos ao cargo de Motorista, possuir
habilitação na categoria “D” ou superior. Serão condicionadas
até a data das provas práticas eventuais inscrições cujas cate-
gorias sejam inferiores às exigidas, ou o prazo de validade esti-
ver vencido na data da inscrição. O Candidato deve estar cien-
te que somente será autorizado a se submeter à prova prática
se portar a carteira de habilitação original na classe exigida,
com validade na data da realização das mesmas, de conformi-
dade com C.T.B. - Código de Trânsito Brasileiro, nenhum con-
dutor poderá dirigir na via pública sem portar seu respectivo
documento de habilitação na via original e da classe corres-
pondente ao veículo dirigido.

2.2.6 - A inscrição pessoal constará de preenchimento de
ficha e guia de recolhimento que será fornecida ao candidato
no local da inscrição, mediante apresentação do documento de
identidade (Cédula de Identidade ou Carteira de Trabalho),
“original e cópia reprográfica” e recolhimento do emolumento
correspondente junto a Tesouraria em conta ESPECIAL da
Prefeitura do Município de Itaju - SP.

2.2.6.1- As inscrições poderão ser feitas pessoalmente ou
por procuração individual, mediante entrega do respectivo
mandato, acompanhado de cópia do Documento de Identidade
do candidato e do procurador.

2.2.7 - Para os candidatos que se inscreverem pessoalmen-
te ou por procuração, aos cargos de Motorista apresentar cópia
reprográfica da Carteira de Habilitação na categoria e condi-
ções exigidas no presente Edital ou superior, cuja cópia repro-
gráfica ficará retida e anexada à ficha de inscrição.

2.2.8 - Efetivada a inscrição, não serão aceitos pedidos
para alteração de cargos, seja qual for o motivo alegado;

2.3 - Se aprovado e nomeado, o candidato por ocasião da
posse deverá apresentar, além dos documentos constantes no
presente Edital, os seguintes: Título Eleitoral e comprovante de
ter votado nas últimas eleições, Quitação com o Serviço Militar,
C.P.F., Prova de Escolaridade e Habilitação Legal, duas fotos
3X4, declaração de não ocupar cargo público e remunerado,
exceto os acúmulos permitidos pela Lei, atestados de antece-
dentes criminais; comprovante da habilitação legal para o exer-
cício do cargo e demais necessários que lhe forem solicitados,
sob pena de perda do direito à vaga

LOCAL - DIA - HORÁRIO - As provas serão realizadas no dia
04 de maio de 2008, em locais e horários a serem divulgados
através de Edital próprio que será afixado no local de costume
da Prefeitura do município e através de jornal com circulação no
município, com antecedência mínima de 3 (três) dias. As provas
práticas serão realizadas na mesma data em locais e horários a
serem informados durante a realização das provas escritas.

O Edital completo, inclusive o CONTEÚDO
PROGRAMÁTICO, se acha afixado no local de costume na Sede
da Prefeitura do Município, onde poderá ser consultado por
qualquer interessado.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Itaju - SP, 07 de abril de 2008.
FÁTIMA TEREZINHA CAMARGO GUIMARÃES
Prefeita

(A debitar) (8)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJU

Edital Resumido do Processo Seletivo Público N.º 001/2008
A Prefeitura do Município de Itaju, Estado de São Paulo,

torna público na forma prevista no Artigo 37 da Constituição
Federal a abertura de inscrições ao PROCESSO SELETIVO
PÚBLICO DE PROVAS, para o preenchimento das vagas das fun-
ções abaixo especificadas e as que vagarem dentro do prazo de
validade previsto no presente Edital, providos pelo Regime
Celetista. O Processo seletivo público será regido pelas instru-
ções especiais constantes do presente instrumento, elaborado
de conformidade com os ditames da Legislação Federal e
Municipal vigentes e pertinentes, Lei Municipal que autorizou a
implantação do Programa de Saúde da Família - PSF e Lei
Federal 11350/2006 de 05/10/2006.

1. Nomenclatura - Carga Horária - Referência - Vagas -
Vencimentos e Taxa Inscrição

1.1 NÍVEL DE ENSINO MÉDIO COMPLETO
Nomenclatura
C/H
Cat.
Vagas Iniciais
Venc.
Taxa de Inscrição
Agente de Saúde
40
B-1
02
R$ 556,40
R$ 10,00

2. DOS REQUISITOS ESPECIAIS E ATRIBUIÇÕES
2.1 -
São requisitos especiais e atribuições:

CARGOS
REQUISITOS
ATRIBUIÇÕES

AGENTE DE SAÚDE
Residir na área da comunidade em que atuar, desde a data

da publicação do edital do Concurso Público;
Haver concluído o ensino fundamental, exceto aqueles que

exerciam o cargo de Agente Comunitário em 14/02/2006 (§
único do Art. 2º da Emenda Constitucional 51 de 14/02/2006);

Haver concluído com aproveitamento, curso introdutório
de formação inicial e continuada nos termos da Portaria
648/2006 do Ministério da Saúde;

Ser maior de 18 anos;
A utilização de instrumentos para diagnóstico demográfico

e sócio-cultural da comunidade.
A promoção de ações de educação para a saúde individual

e coletiva;
O registro, para fins exclusivos de controle e planejamento

das ações de saúde, de nascimentos, óbitos, doenças e outros
agravos à saúde;

O estímulo á participação da comunidade nas políticas
públicas voltadas para a área da saúde;

A realização de visitas domiciliares periódicas para moni-
toramento de situações de risco à família; e a participação em
ações que fortaleçam os elos entre o setor saúde e outras polí-
ticas que promovam a qualidade de vida.

3. DAS INSCRIÇÕES
3.1 -
As inscrições estarão abertas no período de 14 a 18 de abril

de 2008, no horário das 8h às 11h e das 13h às 16h, na sede da
Prefeitura Municipal de Itaju, sita à Rua João Batista Módolo,
248 - Centro - Itaju - SP, respeitando-se, para fins de recolhi-
mento do emolumento, o horário de expediente da Prefeitura.

3.2 -
São condições para inscrição:

3.2.1 -
Ser brasileiro ou estrangeiro nos termos da Emenda

Constitucional, n.º 19/98 e não registrar antecedentes crimi-
nais, com sentença penal condenatória transitada em julgado
que impeça legalmente o exercício de função pública;

3.2.2 -
Ter, até a data da contratação, idade mínima de 18 anos;

gozar de boa Saúde Física e Mental; estar no gozo dos direitos
Políticos e Civis e, se, do sexo masculino, estar quite com o
Serviço Militar;

3.2.3 -
Estar ciente que se aprovado quando da nomeação deverá

comprovar que preenche todos os requisitos exigidos para a
função, constantes do presente Edital, sob pena de perda do
direito à vaga.

3.2.4 -
Não ter sido demitido por ato de improbidade ou exonera-

do “a bem do serviço público”, mediante decisão transitado em
julgado em qualquer esfera governamental;

3.2.5 -
A inscrição pessoal constará de preenchimento de ficha e

guia de recolhimento que será fornecida ao candidato no local
da inscrição, mediante apresentação do documento de identi-
dade (Cédula de Identidade ou Carteira de Trabalho), “original
e cópia reprográfica” e recolhimento do emolumento corres-
pondente junto a Tesouraria em conta ESPECIAL da Prefeitura
do Município de Itaju - SP.

3.2.5.1-
As inscrições poderão ser feitas pessoalmente ou por pro-

curação individual, mediante entrega do respectivo mandato,
acompanhado de cópia do Documento de Identidade do candi-
dato e do procurador.

3.2.6 -
Efetivada a inscrição, não serão aceitos pedidos para alte-

ração de funções, seja qual for o motivo alegado;

3.3 -
Se aprovado e nomeado, o candidato, por ocasião da posse

deverá apresentar, além dos documentos constantes no pre-
sente Edital, os seguintes: Título Eleitoral e comprovante de ter
votado nas últimas eleições, Quitação com o Serviço Militar,
C.P.F., Prova de Escolaridade e Habilitação Legal, duas fotos
3X4, declaração de não ocupar cargo público e remunerado,
exceto os acúmulos permitidos pela Lei, atestados de antece-
dentes criminais; comprovante da habilitação legal para o exer-
cício da função e demais necessários que lhe forem solicitados,
sob pena de perda do direito à vaga.

LOCAL - DIA - HORÁRIO - As provas serão realizadas no dia
04 de maio de 2008, em locais e horários a serem divulgados
através de Edital próprio que será afixado no local de costume
da Prefeitura do município e através de jornal com circulação no
município, com antecedência mínima de 3 (três) dias. As provas
práticas serão realizadas na mesma data em locais e horários a
serem informados durante a realização das provas escritas.

O Edital completo, inclusive o CONTEÚDO
PROGRAMÁTICO, se acha afixado no local de costume na Sede
da Prefeitura do Município, onde poderá ser consultado por
qualquer interessado.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Itaju - SP, 07 de abril de 2008.
FÁTIMA TEREZINHA CAMARGO GUIMARÃES
Prefeita

(A debitar) (8)

ITAPECERICA DA SERRA

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ITAPECERICA DA SERRA

ANULAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2008- EDITAL Nº 011/2008
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA,

no uso de suas atribuições legais;
FAZ SABER, para conhecimento dos interessados que

ANULA o processo licitatório Tomada de Preços nº 005/2008,
noticiada pelo Edital nº 011/2008, que tem por objeto a
Aquisição de grama sintética para reforma do Estádio
Municipal.

Itapecerica da Serra, 07 de abril de 2.008.
JORGE JOSÉ DA COSTA -Prefeito
“JULGAMENTO DAS PROPOSTAS”
CARTA CONVITE Nº 016/2008
A COMISSÃO PERMANENTE DE ABERTURA E JULGAMEN-

TO DE LICITAÇÕES, no uso de suas atribuições legais;FAZ
SABER; para conhecimento dos interessados que julgou aptas
as propostas apresentadas para a Carta Convite nº 016/2008,
que tem por objeto a Aquisição de Impressos, classificando
como vencedoras as empresas: Aball Gráfica e Editora Ltda.,
itens 01, 02, 03, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39,
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59,
60, 61, 62, 63, 64, 65, 68, 69, 71, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 83,
84, 85, 86 e 87, com valor total de R$ 47.121,88 e Print 2000
S/C. Ltda., itens 04, 05, 17, 18, 29, 31, 36, 48, 53, 54, 66, 67,
70, 72, 73, 81 e 82, com valor total de R$ 11.987,00,

Itapecerica da Serra, 07 de abril de 2.008.
IVO MARTELLO FILHO -Presidente da Comissão

(A debitar) (8)

ITAPETININGA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

COMUNICADO - SUSPENSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº
48/2008 - Processo nº 5.095/2008 OBJETO: Contratação de
empresa para fornecimento de álcool (combustível) para a frota
municipal. Comunicamos a suspensão do processo, em decor-
rência da impugnação ao edital apresentada pela empresa
Petrobrás Distribuidora S/A, PROCESSO Nº 7.878/2008 de
03/04/2008. Após análise da referida impugnação e eventual
modificação do edital será dado conhecimento público e agen-
dada nova data para sessão de processamento. Informações
pelo Telefone (015) 3376.9600 ramal 9552.

TERMO DE RATIFICAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS
N.º01/2008 - PROCESSO N.° 592/2008 OBJETO: Contratação de
empresa para execução de serviços de pavimentação, recapea-
mento, guias e sarjetas na Avenida Gladys Minhoto.
Considerando a não apresentação de propostas para a licitação
supra mencionada, conforme ata de abertura datada de
25/03/2008, decide os membros da Comissão de Licitação desta
Prefeitura Municipal de Itapetininga por declarar como licitação
deserta, no uso das atribuições legais a mim conferidas e em
conformidade com a Lei Federal n. º 8.666/93 atualizadas pelas
Leis n.º 8.883/94 e 9.648/98, considero RATIFICADA como lici-
tação deserta. Itapetininga, 07 de abril de 2008. ROBERTO
RAMALHO TAVARES Prefeito Municipal.
(A debitar) (8)
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ITAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJU

Edital Resumido do Concurso Público N.º 001/2008
A Prefeitura do Município de Itaju, Estado de São Paulo, torna público na forma prevista no Artigo 37 da Constituição Federal

a abertura de inscrições ao CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E PROVAS E TÍTULOS, para o preenchimento das vagas dos cargos
abaixo especificados e as que vagarem dentro do prazo de validade previsto no presente Edital, providos pelo Regime Celetista. O
Concurso Público será regido pelas instruções especiais constantes do presente Edital em consonância com a Constituição Federal.

1. Nomenclatura - Carga Horária - Referência - Vagas - Vencimentos -Taxa Inscrição - Requisitos
1.1 NÍVEL DE ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO - MÍNIMO 4ª SÉRIE

Nomenclatura C/H Cat. Vagas Venc. Taxa de Insc. Requisitos Especiais

Ajudante Geral 40 B-1 05 R$ 556,40 R$ 5,00 -
Ajudante Geral (Serviços Pesados) 40 B-1 05 R$ 556,40 R$ 5,00 Ter Aptidão Física para o desempenho de 

trabalhos pesados que exigem esforço físico.
Operador de Balança 40 E-1 01 R$ 681,80 R$ 5,00 -
Pedreiro 40 C-1 02 R$ 595,57 R$ 5,00 -
1.1.1 NÍVEL DE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO
Nomenclatura C/H Cat. Vagas Venc. Taxa de Insc. Requisitos Especiais
Monitores 40 C-1 02 R$ 595,57 R$ 10,00 -
Merendeira 40 B-1 02 R$ 556,40 R$ 10,00 -
1.1.2 NÍVEL DE ENSINO MÉDIO COMPLETO
Nomenclatura C/H Cat. Vagas Venc. Taxa de Insc. Requisitos Especiais
Escriturário 40 D-1 02 R$ 634,77 R$ 10,00 Conhecimentos em Informática
Motorista 40 E-1 02 R$ 681,80 R$ 10,00 CNH categoria “D” ou superior
1.1.3 NÍVEL SUPERIOR ESPECÍFICO
Nomenclatura C/H Cat. Vagas Venc. Taxa de Insc. Requisitos Especiais
PEB II - Artes 38 aulas - 01 R$ 7,62 h/a R$ 20,00 Licenciatura Plena com Habilitação 

Específica

1.2 A atribuição da carga horária será feita conforme as necessidades da administração, respeitando-se, contudo, a ordem de
classificação.

2. DAS INSCRIÇÕES
2.1 -As inscrições estarão abertas no período de 14 a 18 de abril de 2008, no horário das 8h às 11h e das 13h às 16h, na sede

da Prefeitura Municipal de Itaju, sita à Rua João Batista Módolo, 248 - Centro - Itaju - SP, respeitando-se, para fins de recolhimen-
to do emolumento, o horário de expediente da Prefeitura.

2.2 - São condições para inscrição:


