
1.2 O período de trabalho será o acima especificado para cada
cargo, com possibilidade de ser prorrogado por uma única vez,
observando o limite total de 12 (doze) meses de contratação.

1.3 As contratações serão sob Regime de Consolidação das
Leis do Trabalho (CLT) com as seguintes condições constantes
neste Edital.

1.4 Benefícios
- auxílio refeição no valor de R$ 19,00 (dezenove reais) por dia
trabalhado;
- vale transporte referente aos dias trabalhados.

2 Condições para participação no processo de seleção

2.1 Conhecer as condições estabelecidas neste Edital e
certificar-se de que possui os requisitos exigidos do cargo de
seu interesse;

2.2 Ser brasileiro, nato ou naturalizado, ou cidadão português,
a quem foi deferida a igualdade, nas condições previstas na
legislação vigente;

2.3 Ter idade mínima de 18 anos;

2.4 Estar em dia com as obrigações eleitorais e militares;
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2.5 Estar em gozo dos seus direitos políticos;

2.6 Não possuir antecedentes criminais;

2.7 Não ter sido empregado da São Paulo Turismo nos últimos
06 (seis) meses e não ter trabalhado por prazo determinado
nesta empresa, tendo encerrado o respectivo contrato no prazo
de 02 (dois) anos, a contar da nova contratação (parágrafo 2º
do artigo 3º da Lei 10.793/89);

2.8 Possuir Carteira de Trabalho e Previdência Social, com
baixa do último emprego;

2.9 Não ser servidor da Administração Direta ou Indireta, da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como
empregados ou servidores de suas subsidiárias e controladas nos
termos do art.37, inciso XVI da Constituição Federal.

2.10 A inscrição do candidato implicará na tátil e integral
aceitação das condições estabelecidas no presente Edital.

3 Entrevista Técnica

O interessado em participar do processo seletivo público deverá
enviar currículo com o cargo especificado, através de e-mail para
o endereço eletrônico: rogerio-custodio@spturis.com, conforme
o cronograma abaixo:
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Os currículos recebidos após as 18h00min da data limite para
envio do Currículo, estarão automaticamente desclassificados.

Os candidatos com Currículo aprovado serão convocados para
entrevista técnica também conforme o cronograma.

O candidato deverá firmar declaração de veracidade das
informações contidas no currículo, sob as penas da lei.

4 Critério de Avaliação

Serão selecionados os candidatos que:

4.1 Na entrevista técnica, demonstrarem maior conhecimento
técnico, experiência e aptidão para a realização das atividades
básicas descritas neste edital, a serem desempenhadas durante
os Eventos.

4.2 Possuírem toda a documentação solicitada no Edital.

5 Classificação

5.1 A Classificação dos candidatos será determinada pela
avaliação na entrevista técnica e publicada, conforme
cronograma presente no ANEXO I deste Edital, no Diário
Oficial da Cidade e estará disponível no site da São Paulo
Turismo S.A. - www.spturis.com assunto “Seleção Pública
Simplificada - Virada Cultural”.

5.2 Os candidatos que, no ato da inscrição, declararem ser
portadores de deficiência, se classificados, figurarão na lista
geral de classificação e também em listagem a parte,
observando-se a respectiva ordem de classificação.

6 Recursos

6.1 Eventuais recursos poderão ser interpostos até às
15h00min da data limite prevista no ANEXO I deste Edital.

6.2 Somente serão apreciados os recursos interpostos dentro
do prazo com indicação do nome do candidato e assinatura.

6.3 O recurso deverá ser protocolado junto a São Paulo
Turismo S.A., na Gerência de Recursos Humanos, Av. Olavo
Fontoura, 1.209 - Portão 35 - Parque Anhembi - CEP.: 02012-
021 - São Paulo/ S.P.

6.4 Os recursos interpostos fora do respectivo prazo não serão
aceitos, sendo considerada, para tanto, a data de sua
protocolização no setor competente da São Paulo Turismo S.A.

6.5 O resultado oficial da Seleção Pública Simplificada,
juntamente com a convocação dos candidatos classificados será
devidamente publicado no Diário Oficial da Cidade de São Paulo,
conforme cronograma previsto no ANEXO I deste Edital, e estará
disponível no site da São Paulo Turismo S.A. - www.spturis.com
assunto “Seleção Pública Simplificada - Virada Cultural”.

7 Procedimentos da Contratação

7.1 Observada a ordem de classificação, os candidatos, serão
convocados para exame médico, em número necessário ao
preenchimento de vagas.

7.2 O candidato deverá gozar de boa saúde, atestada pelo
exame médico realizado pela São Paulo Turismo S.A. O
Candidato inabilitado no exame médico, não será contratado.

7.3 Os candidatos aprovados no exame médico, em número
necessário ao preenchimento das vagas, deverão apresentar a
documentação exigida neste Edital.

8 Documentos

8.1 Por ocasião da contratação, o candidato deverá apresentar
a seguinte documentação:
- Carteira de Trabalho - CTPS, já com baixa do último emprego;
- Comprovação de Experiência;
- 02 fotos 3 X 4 coloridas (recentes e iguais);
- Cédula de Identidade (RG);
- Cadastro de Identificação do Contribuinte (CPF);
- Título Eleitoral;
- Último comprovante de votação (1º e 2º turnos);
- Inscrição no PIS/PASEP (ou pesquisa cadastral fornecida pela
CEF ou Banco do Brasil);
- Certificado de quitação militar;
- Última Declaração de Imposto de Renda (ou uma declaração
dos bens que possui atualmente);
- Certidão de Casamento;
- Certidão de Nascimento dos filhos dependentes (até 21 anos,
ou 24 anos de universitários);
- Comprovante de endereço com CEP (em nome do admitido);
- Comprovante de Aposentadoria;
- Comprovante de Escolaridade;
- Atestado de Antecedentes Criminais.

8.2 - A ausência ou a apresentação incompleta/incorreta da
documentação exigida implicará na não contratação.

9 Disposições Finais

9.1 O não comparecimento às convocações, qualquer que seja o
motivo alegado, ou ainda a não apresentação de documentação
exigida, excluirá o candidato do processo seletivo.

9.2 A validade desta Seleção Pública Simplificada é de 120
(cento e vinte) dias, contados da data da divulgação do seu
resultado oficial.

9.3 A aprovação do candidato neste processo seletivo público
não lhe dá direito à contratação, não estando a São Paulo
Turismo obrigada a fazê-lo.

9.4 Os profissionais que vierem a ser contratados estarão
sujeitos à restrição prevista no parágrafo 2º do artigo 3º da Lei
10.793/89.

9.5 A Empresa se reserva o direito de dispensar candidatos
após convocação ou realização de exames médicos, ou entrega
de documentos para admissão, em caso de necessidade de
republicação da relação dos aprovados, determinada por
resultado favorável a recurso.

9.6 A inexatidão das informações/documentações prestadas de
qualquer tipo, por qualquer motivo alegado a qualquer tempo,
excluirá o candidato do processo seletivo ou tornará nulo o
contrato de trabalho se já contratado.

PARTICIPAÇÃO E PARCERIA

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO
PARA SELEÇÃO DE PROJETOS
A Secretaria de Participação e Parceria, visando organizar, pro-
mover e implementar, por meio de atividades à Celebração dos
Cento e Vinte Anos da Abolição da Escravatura, considerando
suas funções institucionais outorgadas pelos Decretos nº
45.683, de 1º de janeiro de 2005 e 45.712, de 10 de fevereiro
de 2005 e lei n° 8.666/93 art.25 inciso III.
TORNA PÚBLICO que selecionará projetos relativos a ativi-
dades, eventos e atrações de interesse público a serem imple-
mentadas em prol da população negra, como forma de Cele-
bração dos Cento e Vinte Anos da Abolição da Escravatura no
Estado Brasileiro, conforme regras a seguir fixadas, obedecidas
às disposições e restrições legais pertinentes.

I - DO OBJETIVO
1.1 O presente edital tem por objetivo a estruturação e reali-
zação de eventos, atrações e atividades com o escopo de cele-
brar os Cento e Vinte Anos da Abolição da Escravatura no Es-
tado Brasileiro observada sempre a acessibilidade, interesse e
o respeito da diversidade com a população paulistana.
1.2 As atividades e atrações mencionadas no item 1.1 supra
deverão se desenvolver nas seguintes áreas :
1.1.1 Combate à discriminação racial;
1.1.2 Desenvolvimento de Ações de Prevenção à Discriminação;
1.1.3 Promoção da Igualdade Racial;
1.3 Serão admitidas a participar da presente seleção todas as
entidades sem fins lucrativos que apresentarem perfis compatí-
veis com os objetivos e natureza do presente chamamento, e
que manifestarem interesse em fazê-lo, nos termos deste edital;
1.4 Todas as atividades deverão demonstrar a Cultura Afro
Brasileira, em diversas expressões e visões, como na cultura,
esporte, educação, saúde, trabalho sempre se enquadrando
nos propósitos tratados nos itens anteriores.

II - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
2.1 Poderão participar do presente chamamento as entidades
sem fins lucrativos que comprovem atuação e experiência nas
áreas relativas às temáticas propostas nos itens 1.1 e 1.2, que
pretendam democratizar suas atividades e conhecimentos, com
fomento da Administração Municipal.
2.2 A comprovação de capacidade técnica estabelecida no item
2.1 deverá ser feita através da apresentação de histórico de
atividades da entidade.
2.3 As interessadas, no momento da apresentação do projeto,
deverão também apresentar:
2.3.1 Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Municipal
de São Paulo ou, no caso de o proponente não estar cadastrado
nesta cidade, declaração de que nada deve a este Município;
2.3.2 Certidão de regularidade junto à Seguridade Social (
INSS) e ao Fundo do Garantia por tempo de Serviço ( FGTS);
2.3.3 Comprovante de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
( CPF) do responsável pela entidade;
2.3.4 Comprovante de inscrição no registro geral ( RG) do res-
ponsável pela entidade;
2.3.5 Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pes-
soas Jurídicas( CNPJ);
2.3.6 Comprovante da legitimidade da diretoria em exercício;
2.3.7 Estatuto devidamente registrado;
2.3.8 Declaração de que não está em situação de mora ou ina-
dimplência junto a qualquer órgão ou entidade da Adminis-
tração Pública Direta e Indireta;
2.3.9 Comprovação de capacidade técnica, conforme prevista
no item 2.2, do edital.
2.3.10 Plano de Trabalho, do qual constem, necessariamente:
2.3.10.1 Identificação do objeto a ser executado;
2.3.10.2 Metas a serem atingidas;
2.3.10.3 Etapas ou fases de execução;
2.3.10.4 Plano de aplicação dos recursos financeiros;
2.3.10.5 Cronograma de desembolso;
2.310.6.1 Previsão de inicio e fim da execução do objetivo,
bem assim da conclusão das etapas ou fases programadas.
2.4 Os documentos apresentados em atendimentos ao pre-
sente Edital de Chamamento que não possam ter prazo de vi-
gência estipulado em lei especifica ou expresso em seu corpo,
terão validade de 180 ( cento e oitenta ) dias, contados da
data de sua expedição;
2.5 Os documentos poderão ser apresentados no original ou
por qualquer processo de cópia reprográfica, desde que auten-
ticada, ficando os mesmos retidos para integrar o processo ad-
ministrativo supra referido;
2.6 A ausência de quaisquer dos documentos ou a presença de
irregularidades nos mesmos inviabilizará a análise do Projeto
pela Comissão de Avaliação.
2.6.1 A Administração se reserva o direito de exigir, a qualquer
tempo, a apresentação do documento original para cotejo com
sua cópia autenticada.
2.7 A constatação, a qualquer tempo, de adulteração ou falsifi-
cação dos documentos apresentados ensejará a aplicação da
penalidade de suspensão temporária do direito de licitar e con-
tratar com a Administração Pública pelo prazo máximo de até
02 (dois) anos, bem como inidoneidade, independentemente
da adoção de medidas tendentes à aplicação das sanções civis
e penais cabíveis;
2.8 Será vedada a participação de entidades:
2.8.1 Impedidas de licitar ou contratar com a Administração Pública;
2.8.2 Enquadrados nas disposições do art. 9º da Lei Federal n°
8.666/93
2.9 As entidades participantes deverão ter pleno conhecimento
dos termos desde edital, das condições gerais e particulares de
seu objeto, não podendo invocar qualquer desconhecimento
como elemento impeditivo da correta formulação do projeto e
do integral cumprimento das futuras parcerias, não sendo
aceitas reivindicações posteriores nesse sentido

III DO OBJETIVO
3.1 Constitui objeto do presente chamamento público:
3.1.1 A seleção de projetos voltados à organização, promoção
e implementação de atividades, eventos e atrações de inte-
resse público em prol da população negra, com o escopo de
celebrar os Cento e Vinte anos da Abolição da Escravatura.
3.1.2 Proporcionar uma maior interação entre os diversos
grupos que compõem a sociedade paulistana, de forma a pro-
mover, precipuamente, a inclusão daqueles em situação de
vulnerabilidade;
3.1.3 A eventual formalização de parcerias com as entidades
selecionadas, observadas a conveniência e oportunidade admi-
nistrativa;

IV - OS COMPROMISSOS DA MUNICIPALIDADE
4.1 Compete à Administração Municipal, por intermédio da Se-
cretaria de Participação e Parceria:
4.1.1 Receber, analisar e classificar os projetos de que trata
esta edital na forma, como estabelecido e observadas as regras
fixadas no presente;
4.1.2 Firmar eventuais parcerias com as entidades selecionadas,
observadas a conveniência e oportunidade administrativa;
4.1.3 Efetuar, quando o caso, eventuais repasses que se façam ne-
cessários, observada a legislação em vigor, os termos de parceria
formalizados e os planos de trabalhos porventura aprovados;
4.1.4 Indicar os locais em que as atividades, eventos ou atra-
ções poderão ser implementados, observadas as possibili-
dades, as conveniências e as oportunidades administrativas;
4.1.5 Acompanhar e avaliar a evolução das atividades desen-
volvidas a partir do presente.

V - OS COMPROMISSOS DAS POTENCIAIS PARCEIRAS
5.1 Compete às eventuais parceiras, a título de contrapartida:
5.1.1 Disponibilizar toda a estrutura para o desenvolvimento
dos projetos propostos;
5.1.2 Garantir o bom desenvolvimento das atividades, eventos
ou atrações e a segurança dos munícipes que deles eventual-
mente participarem;
5.1.3 Divulgar as atividades resultantes das parcerias a serem
firmadas, de forma clara e acessível a toda a população, obser-
vada a necessidade de menção ao fomento do Poder Municipal;
5.1.4 Disponibilizar todos os recursos humanos necessários à
execução do projeto, sendo certo que nenhuma relação se es-
tabelecerá com a administração municipal, neste sentido.
5.1.5 Realizar gratuitamente, e independentemente de quais-
quer ônus para a população, atividades culturais selecionadas
a comporem a Celebração dos Cento e Vinte Anos da Abolição
da Escravatura.

VI - ENTREGA E FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS
6.1 Os projetos de que trata este edital deverão ser entregues,
juntamente com os documentos de que trata o item 2.3 supra,
até o dia 04 (quatro) de abril de 2008 de segunda a sexta-
feira, entre 10:00 (dez) às 16:00 (dezesseis), na Coordenadoria
de Assuntos da População Negra, sita à Rua Líbero Badaró, nº
119, 6º andar.
6.2 Os projetos a serem observados deverão obter a seguinte forma:
6.2.1 Preenchimento por meio mecânico ou, se à mão, em letra
de forma legível;
6.2.2 Redação clara, não apresentando emendas, rasuras ou
entrelinhas;
6.2.3 Apresentação e especificação das despesas estimadas
para sua efetivação,
com indicação de eventuais contrapartidas a serem suportadas
pelo Poder Público.

VII - LOCAIS DE REALIZAÇÃO DAS INTERVENÇÕES E ATIVIDADES
7.1 Os projetos deverão ser implementados em espaços a
serem disponibilizados pela Administração Pública Municipal.

VIII - CRONOGRAMA
8.1 As atividades, eventos ou atrações desenvolvidas a partir
do presente deverão ocorrer, necessariamente, entre os dias
13(treze) de maio a 01 (um) de dezembro de 2008.

IX - DA SELEÇÃO
9.1 a Comissão Avaliadora, a ser nomeada por portaria do Se-
cretário de Participação e Parceria, procederá à apreciação dos
projetos apresentados após a análise da documentação neces-
sária, e nos casos em que forem atendidas as regras impostas
por este edital.
9.2 Será desconsiderado o projeto em desacordo com este
edital, ou cuja documentação não atenda às suas exigências.
9.3 Nenhum membro da Comissão Avaliadora poderá constar
na ficha técnica dos projetos a serem avaliados.

X - DA CLASSIFICAÇÃO DOS PROJETOS
10.1 a Comissão Avaliadora procederá à classificação dos pro-
jetos segundo os critérios de qualificação técnica e de atendi-
mento ao interesse público constantes do item 10.3.
10.2 Serão consideradas aptas a firmar parcerias com o poder
público as primeiras colocadas em cada uma das áreas de
atuação constantes do item 1.1 supra.
10.3 Serão considerados como critérios de classificação os seguintes :
10.3.1 - a compatibilidade do projeto apresentado com o in-
tuito das comemorações e o interesse público;
10.3.2 - a possibilidade de facilidade de acesso da população,
em especial dos grupos em situação de vulnerabilidade;
10.3.3 - a disposição e viabilidade da entidade captar parcerias
para a implementação do projeto;
10.3.4 - justificativa da técnica/modalidade escolhida e sua
pertinência com o segmento alvo;
10.3.5 - viabilidade da implementação do projeto;
10.4 A cada um dos critérios constantes do item 10.3 será atri-
buída nota de zero a dez.
10.5 Selecionados os projetos, a Comissão Avaliadora publi-
cará o correspondente quadro classificatório no Diário Oficial
do Município de São Paulo;
10.6 Os recursos serão apreciados pela Chefia de Gabinete da
SMPP, cujo parecer será publicado no Diário Oficial do Muni-
cípio de São Paulo;

XI - DAS ASSINATURAS DAS PARCERIAS
11.1 O Presente Edital visa somente à seleção de projetos que
possam atender os anseios de atendimento ao interesse público
no momento da Celebração dos Cento e Vinte Anos de Abolição
da Escravatura, com o escopo de oferecer a população paulis-
tana atividades, eventos e atrativos capazes de atender às suas
necessidades, com destaque para os grupos em situação de vul-
nerabilidade, e para a população negra, em específico.

XII - DISPOSIÇÕES GERAIS
12.1 Cada atividade, evento ou atração deverá ser devidamente
registrada por meio visual ( fotos/video) e escrito ( listas de pre-
sença, etc), ficando o material de registro para a SMPP-CONE.
12.2 As potênciais parcerias obrigam-se, em havendo repasses,
a devolver à Prefeitura da Cidade de São Paulo o saldo even-
tualmente apurado após o encerramento das parcerias, no
prazo máximo de 30 (trinta) dias, devendo tal saldo constar da
prestação de contas.
12.3 A fiscalização da efetiva execução dos projetos será reali-
zada por Comissão de Fiscalização devidamente designada
pelo Secretário de Participação e Parceria.
12.4 A apresentação do projeto implica em aceitação total do dis-
posto neste edital, não cabendo posteriormente qualquer ale-
gação de desconhecimento ou acréscimo por falta de informação.

Publicação nº/67 CMDCA-SP/08
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adoles-
cente da Cidade de São Paulo - CMDCA/SP, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas por Lei, em especial os incisos XI,
XII do artigo 8° da Lei Municipal n° 11.123/1991 e artigo 90
da Lei 8069/1990 - ECA, comunica a Cancelamento de Registro
para a seguinte ONG:

ONG: Associação Comunitária Amigos Entre Amigos
REGISTRO: 578/96
MOTIVO: Através do Oficio 040/08 do CT Vila Mariana foi in-
formado que: na Organização não há espaço para atividades,
atendimento á criança durante a semana bem como não foram
encontradas crianças no local.

ONG: Centro Educacional Marieta Morse
REGISTRO: 637/97
MOTIVO: Trata-se de uma Escola Particular. O CT Santo Amaro
informa que a mesma não cumpre o Artigo 91 do Estatuto da
Criança e do Adolescente. Conclui-se pela inviabilidade do
pleito de concessão de Registro, pelo CMDCA às Entidades que
atuem na área de “educação formal”.

Publicação nº68/CMDCA-SP/08
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adoles-
cente da Cidade de São Paulo - CMDCA/SP, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas por Lei, em especial os incisos XI,
XII do artigo 8° da Lei Municipal n° 11.123/1991 e artigo 90
da Lei 8069/1990 - ECA, comunica a CONCESSÃO e RENO-
VAÇÃO de Registro das seguintes ONG’s:

ONG: Centro de Promoção Humana São Joaquim Sant’Ana
REGISTRO: 106/94
VALIDADE: 03 anos


