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GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 7.861 DE 07 DE AGOSTO DE 2020
“DISPÕE SOBRE AS MEDIDAS DE FLEXIBILIZAÇÃO RESPONSÁVEL DA
QUARENTENA E DE SEGURANÇA SANITÁRIA PARA CONTENÇÃO DO
CORONAVÍRUS (COVID-19)”.
O cidadão EDNILSON CAZELLATO, Prefeito Municipal de Paulínia, no uso da
atribuição que lhe confere o art. 45, incisos IV, VI e parágrafo único, da Lei Orgânica do Município,
Considerando as medidas de segurança sanitária preconizadas no Decreto Municipal de nº 7.768, de 16 de março de 2020 e no Decreto Municipal de nº 7.773, de
19 de março de 2020; e
Considerando a evolução da COVID-19 no território estadual, inclusive as condições epidemiológicas e estruturais aferidas por meio do Sistema de Informações
e Monitoramento Inteligente – SIMI, instituído pelo Decreto nº 64.963, de 05 de
maio de 2020;
Considerando os dados técnicos e epidemiológicos de controle da pandemia no
território municipal apresentados pela Secretaria Municipal de Saúde;
Considerando o Decreto Estadual nº 64.994, de 28 de maio de 2020, que fixa os
critérios técnicos e objetivos para a instituição do Plano São Paulo, com o objetivo
de implementar e avaliar ações e medidas estratégicas de enfrentamento à pandemia decorrente da COVID-19;
Considerando que o Governo do Estado de São Paulo classificou em 07 de agosto
de 2020 a Região Metropolitana de Campinas (RMC), como fase 03 – amarela,
com a permissão de autorização dos serviços discriminados no Plano São Paulo;
Considerando que a recomendação administrativa PAA 62.0368.0000070/2020-0
emitida na data de 24 de junho de 2020 pelo órgão do Ministério Público do Estado
de São Paulo em Paulínia – Promotoria de Justiça da Saúde Pública e Direitos
Humanos aplica-se tão somente às regras previstas na fase laranja do Plano São
Paulo;

na terceira fase – amarela, ficam estabelecidos os protocolos de distanciamento
social seletivo avançado a serem observados por todos os segmentos econômicos
e sociais autorizados a funcionar.
Art. 2º. Fica autorizado o funcionamento dos estabelecimentos que tenham por
atividades essenciais e de baixo risco de contaminação do COVID-19, definidos
no Decreto Municipal nº 7.814, de 26 de maio de 2020 e no artigo 2º do Decreto
Municipal nº 7.824, de 17 de junho de 2020, a seguir transcritos:
I – Comércio e serviços, com horário delimitado de 10h (dez horas) as 16h (dezesseis horas), de segunda a sexta-feira e aos sábados com horário exclusivo das
08h (oito horas) as 14h (quatorze horas);
II – Paulínia Shopping, com horário delimitado de 16h (dezesseis horas) as 22h
(vinte e duas horas), limitado de segunda a sábado, ficando vedada a realização
de atividades e eventos culturais e de lazer, além da vedação do funcionamento
da praça de alimentação;
III – Atividades religiosas em templos e igrejas, ficando proibida a participação de
crianças de até 12 (doze) anos de idade e de pessoas com mais de 60 (sessenta)
anos de idade, pessoas com doenças crônicas ou condições de risco, bem como
a realização de atividades festivas, culturais e educativas presenciais;
IV – Saúde: hospitais; clínicas médicas, odontológicas, de fisioterapia, de psicologia, de vacinação e veterinárias; farmácias; óticas; laboratórios de análises clínicas; lavanderias, serviços de limpeza e hotéis;
V – Alimentação: supermercados e congêneres (mercearias, açougues, peixarias,
pesqueiros); estabelecimentos de alimentação de animais, bem como os serviços
de entrega (delivery) e “drive thru” de bares, restaurantes, padarias e lojas de
conveniência;
VI – Abastecimento: transportadoras; serviços de entrega de mercadorias; postos
de combustíveis e derivados; distribuidora de água e gás; oficinas de veículos
automotores; lojas de material de construção; empresas de locação de veículos e
concessionárias de venda e revenda de veículos automotores;
VII – Segurança: serviços de segurança pública e privada;

Considerando a ampliação significativa de leitos na enfermaria respiratória e na
UTI do Hospital Municipal de Paulínia, disponibilizados exclusivamente para combate ao COVID-19, bem como a ampliação do quadro de profissionais da saúde
aprovados por meio de processo seletivo para atuarem especificamente na área
de enfrentamento à pandemia; e

VIII – Serviços: oficinas de conserto de eletrodomésticos e eletrônicos; oficinas de
costura, loja de aviamentos e tecidos; escritórios de contabilidade, advocacia, administração e consultoria; serviços imobiliários; serviços de jardinagem; serviços
de inspeção veicular; serviços de despachante; serviços de lava-jato e limpeza
veicular; borracharia; serviços de guinchos; correspondentes bancários;

Considerando a necessidade de corresponsabilidade da população de Paulínia
para fins de atingimento das metas de isolamento social e de segurança sanitária
determinadas nos Decretos anteriores.
D E C R E T A:

IX – Comunicação social: meios de comunicação social, inclusive eletrônica, executada por empresas jornalísticas e de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
serviços de call center;

Art. 1º. Para enfrentamento da pandemia pelo Coronavírus em seu atual estágio
epidemiológico e promover o retorno gradual às atividades laborais e sociais em
fases progressivas de flexibilização do distanciamento social, em conformidade
com o “Plano São Paulo”, no qual o Município de Paulínia se enquadra atualmente

X – Demais atividades relacionadas no §1º do artigo 3º do Decreto Federal nº
10.282, de 20 de março de 2020.
§ 1º As atividades elencadas nos incisos I, II e III do caput deste artigo atuarão
com 40% (quarenta por cento) da capacidade total de atendimento e horário de

Expediente: A publicação do Semanário Oficial do Município de Paulínia obedece à Lei 1.753 de 09/11/93, que cria a Imprensa Oficial do Município de Paulínia. Este Semanário veicula atos oficiais do Município, e outros
atos de interesse do Executivo e da Câmara Municipal. Sua produção está sob a responsabilidade do Gabinete do Prefeito (Serviço de Expediente e Departamento de Comunicação Social), Secretaria de Planejamento e
Coordenação (Serviço de Informática) e Secretaria de Negócios Jurídicos. Versão Digital.
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funcionamento reduzido, limitado a seis horas seguidas diárias.
§ 2º Fica vedada, em qualquer das atividades autorizadas, a aglomeração e fluxo
intenso de pessoas, bem como a realização de eventos e/ou campanhas publicitárias na frente do estabelecimento que impliquem na aglomeração de pessoas.
§3º As atividades elencadas nos incisos I e II não poderão funcionar aos domingos
e feriados.
§4º Os protocolos sanitários de caráter setorial são especificados no Plano São
Paulo e de acordo com os critérios técnicos definidos pelo Departamento de Vigilância Sanitária do Município.
Art. 3º. Fica permitido o consumo local em bares, restaurantes e similares, limitada
à capacidade de 40% do estabelecimento, com o horário delimitado de 11h (onze
horas) as 17h (dezessete horas).
Parágrafo único. O estabelecimento acima mencionado deverá manter local
permanentemente arejado e preferencialmente áreas externas de consumo local,
bem como adotar o protocolo setorial sanitário específico, que engloba distanciamento mínimo de um metro e meio entre as mesas e de disponibilização de itens
de higienização e de desinfecção.
Art. 4º. Fica autorizado o funcionamento de salões de beleza, barbearias e congêneres, limitada a capacidade de 40% do estabelecimento, com horário delimitado
de 06 (seis) horas de funcionamento ao dia.
Art. 5º. Fica autorizado o funcionamento de academias de esporte de todas as
modalidades e centros de ginásticas, limitada a capacidade de 30% do estabelecimento, com horário delimitado de 06 (seis) horas de funcionamento ao dia.
Parágrafo único. Serão permitidas somente aulas e práticas individuais, sendo
vedada qualquer atividade em grupos que implique em aglomeração, sendo que
a autorização de funcionamento fica condicionada à adoção de protocolo setorial
específico das medidas de segurança sanitária.
Art. 6º. Fica autorizado, a partir do dia 10 de agosto de 2020, o funcionamento
de feiras livres de alimentação e de gêneros alimentícios, sendo terminantemente
vedado o consumo local.
Parágrafo único. As feiras livres devem obrigatoriamente seguir os protocolos
sanitários específicos, os quais serão definidos pelo Departamento de Vigilância
Sanitária.
Art. 7º. O funcionamento dos estabelecimentos e serviços acima relacionados fica
condicionado à implementação de medidas de segurança sanitária, a fim de evitar
a aglomeração de pessoas, bem como das seguintes regras, de acordo com a
especificidade de cada estabelecimento e serviço: disponibilização de itens de
higienização e de desinfecção (álcool em gel, pias ou lavatórios); medidas de distanciamento de, no mínimo, um metro e meio entre os clientes e usuários; atendimento individualizado mediante agendamento e hora marcada; disponibilização
de equipamentos de proteção individual aos trabalhadores.
Art. 8º. Fica mantida a obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção facial aos
munícipes, nos termos regulamentados no Decreto Municipal nº 7.809, de 05 de
maio de 2020.
Art. 9º. A Guarda Municipal de Paulínia, as Autoridades Sanitárias do Município,
os fiscais da Secretaria Municipal de Negócios da Receita e os servidores da Secretaria Municipal de Defesa Civil devem primordialmente orientar e esclarecer a
população acerca das medidas de segurança sanitária adotadas neste Decreto.
Parágrafo único. O descumprimento das condições estabelecidas neste Decreto
importará na notificação imediata do estabelecimento comercial, sem prejuízo da
adoção de medidas drásticas como suspensão do alvará de funcionamento, lacração, aplicação de multa, sem prejuízo das medidas penais impostas no Código
Penal e no Código Sanitário do Estado de São Paulo, as quais devem ser avaliadas de forma proporcional e equilibrada pela autoridade.
Art. 10. Fica alterada a redação do inciso V do artigo 1º dada pelo Decreto Municipal nº 7.843, de 23 de julho de 2020, que passa a vigorar com a seguinte redação:

V – Adoção do teletrabalho (home office) a servidores com 60 anos e pertencentes ao grupo de risco, bem como a servidores de qualquer idade que apresentem
as seguintes comorbidades, conforme determinação da Organização Mundial de
Saúde:
a) Cardiopatias graves ou descompensadas (insuficiência cardíaca mal controlada
e refratária, cardiopatia isquêmica, infartos, revascularizados, hipertensão arterial sistêmica descompensada);
b) Pneumopatias graves ou descompensadas (asma moderada/grave, DPCO,
doenças pulmonares intersticiais com complicações, fibrose cística com infecções intercorrentes, displasia bronco-pulmonar com complicações);
c) Imunodepressão;
d) Doenças renais crônicas em estágio avançado (graus 3, 4 e 5);
e) Diabetes Mellitus, conforme juízo clínico;
f) Gestante;
g) Obesidade (IMC >40);
h) Doença hepática em estágio avançado;
i) Doenças cromossômicas com estado de fragilidade imunológica;
j) Transplantados de órgãos sólidos de medula óssea.
Art. 11. O decreto tem prazo de validade de 15 (quinze) dias, contados da data de
publicação, sem prejuízo de prorrogação deste prazo ou de revogação imediata,
a depender dos dados técnicos e epidemiológicos fornecidos pela Secretaria Municipal de Saúde.
Art. 12. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Paulínia, 07 de agosto de 2020.
EDNILSON CAZELLATO
Prefeito Municipal
Lavrado na Secretaria dos Negócios Jurídicos e publicado no Gabinete do Prefeito, na data supra.
LEONARDO ESPARTACO CEZAR BALLONE
Secretário Chefe do Gabinete do Prefeito
FÁBIO LUIZ ALVES
Secretário Municipal de Saúde
GUILHERME MELLO GRAÇA
Secretário de Negócios Jurídicos Interino
TONÍ GUIMARÃES
Secretário Municipal de Defesa Civil
JULIANO MERKES
Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico
BEATRIZ ANACLETO BRAGA
Secretária Municipal de Recursos Humanos
JOÃO VICTOR TEIXEIRA
Secretário Municipal de Transportes
LÚCIA HELENA LIMA GIUNCO
Secretária Municipal de Administração
REBECA ROCHA LEAL
Secretária Municipal de Governo – Interina
MEIRE TEREZINHA MULLER PALOMAR
Secretária Municipal de Educação
RITA COELHO
Secretária Municipal de Assistência Social
JOSÉ LUIZ BRAGA
Secretário Municipal de Negócios da Receita
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MAICK DE SOUZA LUCIZANO
Secretário Municipal de Segurança Pública – Interino
MARCELO LIMA BARCELLOS DE MELLO
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos

forma de execução de seu artigo 2º;
Art. 4º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Paulínia, 07 de agosto de 2020

JOSÉ CLÁUDIO CASTOLDI
Secretário Municipal de Habitação

EDNILSON CAZELLATO
Prefeito Municipal

NICHOLAS ANDREWS BACCARIN
Secretário Municipal de Finanças

Lavrado na Secretaria dos Negócios Jurídicos e publicado no Gabinete do Prefeito,
na data supra.

DECRETO Nº 7862, DE 07 DE AGOSTO DE 2020
REGULAMENTA, EM ÂMBITO MUNICIPAL, A LEI FEDERAL Nº 14.017,
DE 29 DE JUNHO DE 2020, QUE DISPÕE SOBRE AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL A SEREM ADOTADAS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA RECONHECIDO PELO
DECRETO LEGISLATIVO Nº 6, DE 20 DE MARÇO DE 2020.
O cidadão EDNILSON CAZELLATO, Prefeito Municipal de Paulínia, usando das
atribuições de seu cargo estabelecidas no inciso IV do Artigo 45 da Lei Orgânica
do Município. DECRETA:
Art. 1º O Poder Executivo do Município de Paulínia, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, executará diretamente os recursos de que trata o artigo 1º da Lei
Federal nº 14.017, de 29 de junho de 2020, mediante programas que contemplem
todas as hipóteses enumeradas no artigo 2º da referida lei.
Parágrafo único. A Secretaria Municipal de Cultura, com o auxílio do Grupo de
Trabalho de que trata o artigo 2º deste decreto e das demais Secretarias Municipais
competentes, deverá providenciar os meios administrativos e operacionais para o
recebimento direto do valor integral a ser destinado ao Município de Paulínia, nos
termos do artigo 3º da Lei Federal nº 14.017, de 2020.
Art. 2º Fica criado o Grupo de Trabalho de Acompanhamento e Fiscalização da Lei
Aldir Blanc, com as seguintes atribuições:
I - realizar as tratativas necessárias com os órgãos do Governo Federal responsáveis pela descentralização dos recursos;
II - participar das discussões referentes à regulamentação no âmbito do Município
de Paulínia para a distribuição dos recursos na forma prevista no artigo 2º da Lei
Federal nº 14.017, de 2020, e observando-se o artigo 3º deste decreto;
III - acompanhar e orientar os processos necessários às providências indicadas no
parágrafo único do artigo 1º deste decreto;
IV - acompanhar as etapas de transferência direta dos recursos do Governo
Federal para o Município de Paulínia;
V - fiscalizar a execução dos recursos transferidos;
VI - elaborar relatório e balanço final a respeito da execução dos recursos no âmbito do Município de Paulínia;
§ 1º O Grupo de Trabalho de que trata artigo será composto pelos seguintes integrantes:
I - Secretário Municipal de Cultura, que o presidirá;
II - 1 (um) representante do Gabinete do Prefeito;
III - 1 (um) representante da Secretaria Municipal de Finanças;
IV - 1 (um) representante da Câmara Municipal de Paulínia;
V - 2 (dois) representantes da sociedade civil.
§ 2º Os representantes do Grupo de Trabalho a que se referem os incisos I a V do
“caput” deste artigo poderão indicar seus suplentes.
§ 3º Os representantes e suplentes da Secretaria Municipal de Cultura, da Secretaria
Municipal de Finanças, serão indicados por seus respectivos Secretários;
§ 4º O representante a que se refere o inciso IV do “caput” deste artigo será indicado pelo Presidente da Câmara Municipal de Paulínia;
§ 5º Os representantes da sociedade civil serão indicados pelo Secretário Municipal
de Cultura.
Art. 3º O Poder Executivo poderá expedir portaria para complementar, esclarecer
e orientar a execução da Lei Federal nº 14.017, de 2020, inclusive no tocante à

LEONARDO ESPARTACO CEZAR BALLONE
Secretario Chefe de Gabinete
GUILHERME MELLO GRAÇA
Secretário dos Negócios Jurídicos Interino

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2020
PROTOCOLO Nº 29797/2019
RC Nº 93/2020 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS/CONSÓRCIO DE EMPRESAS PARA
A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS E SERVIÇOS DE
LIMPEZA URBANA
2º EDITAL DE SUSPENSÃO
Em virtude de esclarecimentos/impugnações que necessitam de análise e manifes-tação da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos FICA SUSPENSA
A DATA DESIGNADA para o recebimento dos envelopes, bem como a abertura
dos Envelopes Nº 01 – Documentação marcada para o dia 12/08/2020. A nova
data será posteriormente publicada no Diário Oficial do Estado, nos sítios www.
paulinia.sp.gov.br/editais.
Paulínia, 06 de agosto de 2020
MARCELO LIMA BARCELLOS DE MELLO
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 101/2020
EDITAL DE PUBLICAÇÃO
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COM CESSÃO GRATUITA DE
BOMBA INJETORA
DATA E HORA LIMITE PARA CREDENCIAMENTO NO SITIO DA CAIXA ATÉ:
26/08/2020 ÀS 08h30
DATA E HORA LIMITE PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ATÉ:
26/08/2020 ÀS 09h
INÍCIO DA DISPUTA DA ETAPA DE LANCES: 26/08/2020 ÀS 10h30
Obtenção do Edital: gratuito através do sítio www.paulinia.sp.gov.br/editais ou
www.licitacoes.caixa.gov.br.
Paulínia, 07 de agosto de 2020.
EDNILSON CAZELLATO
PREFEITO MUNICIPAL
1º EDITAL DE RETIFICAÇÃO/NOVA DATA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 87/2020
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CAMISETAS
DATA E HORA LIMITE PARA CREDENCIAMENTO NO SITIO DA CAIXA ATÉ:
27/08/2020 ÀS 08h30
DATA E HORA LIMITE PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ATÉ:
27/08/2020 ÀS 09h
INÍCIO DA DISPUTA DA ETAPA DE LANCES: 27/08/2020 ÀS 10h30
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Obtenção do Edital a partir do dia 10/08/2020: gratuito através do sítio www.
paulinia.sp.gov.br/editais ou www.licitacoes.caixa.gov.br.

PROTOCOLO Nº 10206/2020
RC Nº 593/2020 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PRESERVATIVO MASCULINO

Paulínia, 07 de agosto de 2020.
EDNILSON CAZELLATO
PREFEITO MUNICIPAL

HOMOLOGO E ADJUDICO a presente licitação em favor da empresa:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 72/2020

1ª

PROTOCOLO Nº 8408/2020
RC Nº 576/2020 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
ANTIINFECCIOSOS E ONCOLÓGICOS ORAIS
Em face dos elementos constantes no presente protocolado administrativo e ao
disposto no artigo 43, VI da Lei de Licitações e Contratos, HOMOLOGO e ADJUDICO o Pregão Eletrônico nº 72/2020 referente ao REGISTRO DE PREÇOS
PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS E ONCOLÓGICOS ORAIS.
CNPJ: 05.439.635/0004-56
Razão Social: ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA

1ª

Item

Qtd.

Unid.

03
04
06

3.000
9.000
4.400

FAM
FAM
FAM

Descrição
CEFALOTINA 1 G, FRASCO AMPOLA
CEFAZOLINA 1G, FRASCO AMPOLA
CEFTAZIDIMA 1G, FRASCO AMPOLA

Valor
Unitário
R$ 5,49
R$ 13,15
R$ 23,10

CNPJ: 04.301.884/0001-75
Razão Social: AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA
1ª

Item

Qtd.

Unid.

05

4.400

FAM

Descrição
CEFEPIMA, CLORIDRATO DE 2G, FRASCO
AMPOLA

Valor
Unitário
R$ 43,00

CNPJ: 00.836.044/0001-56
Razão Social: DROGARIA VIDAL EIRELI
1ª

Item

Qtd.

Unid.

11

500

FRS

Descrição
METRONIDAZOL 40MG/ML SUSPENSÃO,
FRASCO COM 100 ML

Valor
Unitário
R$ 11,58

CNPJ: 13.085.369/0001-96
Razão Social: CAPROMED FARMACEUTICA LTDA
1ª

Item

Qtd.

Unid.

Descrição

Valor
Unitário

12

5.500

FRS

METRONIZADOL 500MG EV SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO COM 100 ML.

R$ 4,00

CNPJ: 49.228.695/0001-52
Razão Social:
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Valor
Item
Qtd.
Unid.
Descrição
Unitário
1ª
13 18.000 CPR NORFLOXACINO 400 MG COMPRIMIDO
R$ 1,00
CNPJ: 20.202.872/0001-40
Razão Social: PROVIP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
1ª

Item

Qtd.

Unid.

24

11.000

CPS

Descrição
HIDROXIUREIA 500MG, CAPSULA.

Valor
Unitário
R$ 1,34

Revogo os itens: 1, 2, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23.
Autorizo a despesa para a emissão de Ordem de Serviço às detentoras das atas
pela SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, observando-se o descrito nos cadernos que compuseram a licitação e a respectiva Ata de Registro de Preços.
Paulínia, 07/08/2020.
EDNILSON CAZELLATO
PREFEITO MUNICIPAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 74/2020

CNPJ: 31.997.707/0001-48
Razão Social: CUIDA PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI
Item: 1
- Valor Unitário: R$ 0,27
Valor total: R$ 56.764,80

Valor Total da Licitação: R$ 56.764,80 de acordo com a classificação declarada
pela Srª. Pregoeira e constante da ATA de Sessão Pública de Pregão, onde a referida empresa sagrou-se vencedora.
Autorizo o empenho. À SMF para prosseguimento.
Paulínia, 07/08/2020.
EDNILSON CAZELLATO
PREFEITO MUNICIPAL
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROTOCOLADO: 12.651/2020
OBJETO: LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA OSCAR SEIXAS QUEIRÓZ
Nº 639 – BAIRRO: JARDIM DOS CALEGARIS, PAULÍNIA/SP, QUE OS LOCADORES COMPROMETEM LOCAR PARA ESSA MUNICIPALIDADE PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO DEPARTAMENTO
DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS AD.
LOCADORA: RITA DE CASSIA MARTOS BARBOSA e MARCOS PAULO BARBOSA.
DO VALOR: O valor é de R$ 11.400,00 (onze mil e quatrocentos reais) mensais.
RATIFICAÇÃO PREFEITORAL:
“RATIFICO os pareceres jurídicos da Procuradoria Municipal de fls. 176/184 e
de fls. 206, acolhidos pelo Secretário dos Negócios Jurídicos, conforme fls. 191
e 207, e, face às justificativas apresentadas pela Secretaria Municipal de Saúde,
AUTORIZO, na forma da lei, a locação do imóvel situado na Rua Oscar Seixas de
Queiróz, nº 639, Jardim Calegaris, com fundamento do artigo 24, inciso X, da Lei
8.666/93, pelo prazo de 12 (doze) meses, no valor mensal de R$ 11.400,00 (onze
mil e quatrocentos reais) mensais.
Providencie-se o necessário, devendo, conforme fls. retro, ser efetuada nova vistoria do imóvel na entrega das chaves”
GAP, 05/08/2020
EDNILSON CAZELLATO
Prefeito Municipal
EXTRATO DE CONTRATO SOB Nº 106/2020
PROTOCOLADO: 19.256/2018.
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PAULÍNIA.
CONTRATADA: MBR COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA
CNPJ nº 20.204.978/0001-82
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA INDIVIDUAL (EPI) PARA TRABALHO EM ALTURA, correspondendo ao item 01.
VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO: R$ 8.800,00 (oito mil e oitocentos reais).
DATA DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO: 06/08/2020.
PRAZO: 90 (noventa) dias, a contar da assinatura do contrato.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 063/2020.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E SERVIÇOS/DICONT
EXTRATO DE CONTRATO SOB Nº 107/2020
PROTOCOLADO: 19.256/2018.
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CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PAULÍNIA.
CONTRATADA: NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI
CNPJ nº 24.402.903/0001-67
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA INDIVIDUAL (EPI) PARA TRABALHO EM ALTURA, correspondendo ao item 02.
VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO: R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais).
DATA DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO: 06/08/2020.
PRAZO: 90 (noventa) dias, a contar da assinatura do contrato.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 063/2020.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E SERVIÇOS/DICONT

SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 361/2020
“REVOGA A CESSÃO DE SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL AO FORO
DISTRITAL DE PAULÍNIA”.
O cidadão EDNILSON CAZELLATO, Prefeito do Município de Paulínia, usando
das atribuições legais de seu cargo e em conformidade com a Lei Municipal nº
2.652, de 05/11/2003, pela presente,
R E S O L V E:
I – Revogar a cessão, dada pela Portaria nº 037/2017, ao FORO DISTRITAL DE
PAULÍNIA, da servidora ROSILENE APARECIDA THOMÉ, Agente de Apoio Operacional, CPF 307.680.828-11, matrícula funcional nº 9160-0.
II – A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação e seus efeitos
a partir de 07 de agosto de 2020.
CUMPRA-SE. REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE.
Paulínia, 07 de agosto de 2020.
EDNILSON CAZELLATO
Prefeito Municipal
Lavrada no Departamento de Controle e Pagamento de Pessoal – DCPP e publicada na Secretaria Municipal da Chefia do Gabinete do Prefeito na data supra.
CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
EMERGENCIAL – COVID19 – SAÚDE – EDITAL Nº 02/2020
EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO Nº 02/2020
CANDIDATOS DESISTENTES OU QUE NÃO COMPARECERAM NO PRAZO
DE 5 DIAS DA CONVOCAÇÃO
Função: ENFERMEIRO
Kelly Cristina Esteves Bizão – 8º classificado;
Francis Secati Alves – 10º classificado.
Função: FISIOTERAPEUTA
Andrezza Pinheiro Bezerra de Menezes Kinote – 2º classificado;
Marcus Vinicius Gava – 3ª classificado;
Kelly Cristina da Silva Oliveira – 5º classificado.
Função: MÉDICO PLANTONISTA CLÍNICO GERAL
Laura de Sena Nogueira Maehara – 1º classificado;
Ana Beatriz Oliva Gonçalves – 4º classificado;
Pedro Ivo Pastorello – 5º classificado;
Milena Marques – 6º classificado;
Mateus Ocanha Jorge – 7º classificado;
Gabriel Freitas de Barros – 8º classificado;
Função: MÉDICO PLANTONISTA INTENSIVISTA

Mayara Martins Alves – 2º classificado;
Thiago de Paiva Salomão – 4º classificado;
Monica Manharello – 5º classificado.
Função: MOTORISTA
Gilmar Ribeiro – 1º classificado.
Função: TÉCNICO EM ANÁLISES CLÍNICAS
Andrea Cristiane Batista – 1º classificado (incompatibilidade de horário, conforme
CI 859/2020
Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM
Simone Cristina Menin – 13º classificado;
Ines Dias – 14º classificado
Elaine Aparecida Andrade Miranda – 15º classificado;
Leila Gomes Pereira Príncipe – 17º classificado;
Leandro Rodrigo Franco – 22º classificado;
Edilson Pinto – 23º classificado;
Nadir Bezerra dos Santos – 33º classificado.
Atualizado em 07/08/2020.
SUZIANE BARBOSA DOS SANTOS
Chefe de Gabinete/SMRH
CONVOCAÇÃO PARA CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
EMERGENCIAL – COVID19 – SAÚDE – EDITAL Nº 02/2020
EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO Nº 02/2020
A Secretaria de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Paulínia, no uso
de suas atribuições, e de acordo com o protocolo administrativo nº 12494/2020,
convoca os candidatos APROVADOS (Contrato por Tempo Determinado) no Processo Seletivo nº 02/2020 – Edital de Homologação nº 02/2020, conforme segue:
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA TRAZER NO DIA DA CONVOCAÇÃO
a) Uma foto 3x4 recente;
b) Cédula de Identidade (RG) (Original e 02 cópias simples);
c) Certidão de Casamento ou de Nascimento ou Declaração de União Estável registrada em cartório, conforme o caso. (Original e 02 cópias simples). Se casado(a) apresentar documento do cônjuge RG/CPF (Original e 02 cópias simples);
d) Carteira Profissional de Trabalho, somente das páginas onde estão a foto e o
número da Carteira, bem como da folha da Qualificação civil (Original e 01 cópia
simples);
e) Impressão do Comprovante de Situação Cadastral do CPF emitido através do
site -https://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/SSL/ATCTA/CPF/ConsultaSituacao/ConsultaPublica.asp (02 cópias);
f) Impressão do comprovante de Resultado da Consulta de Qualificação Cadastral – E-SOCIAL através do site: (http://consultacadastral.inss.gov.br/Esocial). O
resultado da consulta deve constar “Os dados estão corretos”;
g) Título de Eleitor (Original e Cópia Simples) e a impressão das Certidões de
Quitação Eleitoral e Crimes Eleitorais do site http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes;
h) Certificado de Reservista e/ou CDI - Certificado de Dispensa de Incorporação
(somente para pessoas do sexo masculino com 45 anos ou menos) – (Original
e 01 cópia simples);
i) Comprovante de Residência com CEP atualizado – conta de água ou luz ou
telefone dos últimos 60 dias (Original e 02 cópias simples).
j) Comprovante de Escolaridade, Certificado de Conclusão ou Diploma (original e
01 cópia simples) conforme exigência da função:
k) Histórico Escolar (Original e 01 Cópia Simples);
l) Registro do Conselho de Classe (Original e 01 Cópia Simples, somente para as
funções que exigem – Anexo I – Edital nº 02/2020)
m) Titulação declarada no ato da inscrição (Original e 01 cópia simples)
n) Comprovante do Tempo de Experiência Declarado no ato da inscrição (Original
e 01 cópia simples);
o) Declaração de bens em envelope lacrado e identificado com seu nome (cópia da
declaração do último imposto de renda ou feita de próprio punho);
p) Impressão do Atestado de Antecedentes Criminais (Secretaria de Segurança
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Pública do Estado de São Paulo (http://www.ssp.sp.gov.br/servicos/atestado.
aspx);
q) Impressão da Certidão Estadual de Distribuição de Ações Criminais – Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo (http://www.tjsp.jus.br/PrimeiraInstancia/SecretariaPrimeiraInstancia/Certidoes_Default);
r) Declaração indicando a atividade pública ou particular que o candidato porventura exerça, mencionando o local, função e horário de trabalho; ou declaração
de que não exerce atividade pública ou privada remunerada;
s) Carteirinha de Vacinação atualizada – vacinas obrigatórias: Hepatite B, Dupla
Adulto (Tétano e Difteria), Sarampo, Caxumba e Rubéola (original e 01 cópia
simples);
t) Laudo médico original ou cópia autenticada em cartório, emitido nos últimos
03 (três) meses, que ateste a espécie e o grau ou nível de deficiência, com
expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional
de Doenças – CID, bem como provável causa da deficiência e também, se
esta deficiência o impede ou não de trabalhar na linha de frente ao combate do
COVID-19, somente para candidatos com deficiência;
u) RG e CPF de todas as pessoas que deseja cadastrar com dependente de IRRF
(01 cópia simples).
Obs.: Conforme item 5.3, letra c, do Edital nº 02/2020, será desclassificado o
candidato que não apresentar os documentos necessários para a contratação.
PASSO A PASSO PARA A CONTRATAÇÃO
1. COLETA DE EXAME

Horário: das 08h às 11h30
Local: Prefeitura Municipal de Paulínia – Secretaria Municipal de Recursos Humanos (piso térreo), localizada na Avenida Prefeito José Lozano de Araújo, 1551
– Parque Brasil 500
Paulínia/SP – CEP 13141-901
3. ATRIBUIÇÃO DE VAGA
A atribuição da vaga será realizada pela equipe técnica da Secretaria de Saúde,
após a entrega e conferência de todos os documentos pela Secretaria de Recursos Humanos.
Local: Prefeitura Municipal de Paulínia – Secretaria Municipal de Saúde (piso superior).
NÃO ACEITANDO a vaga, o candidato deverá assinar o termo de desistência da
vaga na Secretaria de Saúde, que encaminhará à esta SMRH.
CONVOCADOS
Função: ENFERMEIRO
Classificação Nome
15º
Silvia Nancy Marsola
16º
João dos Santos
Função: FISIOTERAPEUTA

ORIENTAÇÕES DA DIVISÃO DE MEDICINA OCUPACIONAL
E PERÍCIAS SOBRE EXAMES LABORATORIAS
ADMISSIONAIS E CONSULTA MÉDICA ADMISSIONAL
1. Responda o Questionário disponível em < https://bit.ly/3k8ioVx > até dia
10/08/2020.
2. Teremos equipe para coleta de sangue disponível dia 11/08/2020, horário:
07h às 07h50, Local: Hospital Municipal – Rua Divino Salvador, s/nº - Nova
Paulínia, Paulínia/SP (entrada pela internação, HMP - DIMOP). Será necessário
estar 8h em jejum. Caso queira providenciar exame particular (validade: até 90
dias), tenha em mãos no dia da consulta médica:
• Hemograma,
• Glicemia,
• AntiHIV,
• AntiHCV,
• AntiHBS, AntiHBc e HbsAg,
• Sorologia de Sífilis.
3. Atualize sua carteira de vacinação com:
• Vacina contra Hepatite B,
• Sarampo-Caxumba-Rubéola,
• Difteria-Tétano (conhecida como dT ou dupla adulto) e
• Influenza 2020.
4. Sua consulta médica será realizada na DIMOP – Divisão de Medicina Ocupacional e Perícias, localizada na Prefeitura Municipal (ao lado da Secretaria
de Recursos Humanos). No dia da consulta, é obrigatória a apresentação de:
• CÓPIA e ORIGINAL da carteira de vacinação atualizada;
• Exame de sangue completo (somente se optou por fazer particular), e exames complementares, se requisitados pelo Médico do Trabalho.
ATENÇÃO:
Acesse o link < bit.ly/2CBOkkB > para se informar sobre:
• Acidente com Material Biológico e
• Entrega de atestados.
Dúvidas sobre Exame Médico Admissional,
entrar em contato com a DIMOP:
(19) 3874-5796 e 3874-5729.
2. ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO NA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS
Data da convocação: 11/08/2020 (terça-feira)

Classificação Nome
6º
Andrea Pelicia Roso
Função: MÉDICO PLANTONISTA CLINICO GERAL
Classificação Nome
16º
Izabela Fabrini Rosa
17º
Carolina Specian Sartori
Função: MÉDICO PLANTONISTA INTENSIVISTA
Classificação Nome
6º
Fabrício da Silva Castilho
Função: MOTORISTA
Classificação Nome
2º
Otávio Luiz Bertim
Função: TECNICO EM ANÁLISES CLINICAS
Classificação Nome
2º
Claudia Soares de Souza
Função: TECNICO DE ENFERMAGEM
Classificação
50º
51º
52º

Nome
Adriana Crispim Porfírio Sobrinho
Lucinei Melchor de Oliveira Barros
Margareth Francisca Oliveira dos Santos

O uso de máscara de proteção facial é obrigatório para entrada na Prefeitura Municipal de Paulínia, conforme Decreto Municipal nº 7809, de 05 de maio de 2020.
Conforme item 8.11 do Edital nº 02/2020 “O candidato aprovado que não se apresentar na Secretaria Municipal de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal, no
prazo de 05 (cinco) dias (data limite: 17/08/2020), contados da sua convocação,
comprovando todas as condições e exigências dispostas nos itens 1.13 e 8.4,
mediante a apresentação dos documentos solicitados perderá a vaga conquistada
no Processo Seletivo, sendo chamado, imediatamente, o classificado seguinte. ”
O prazo máximo para início efetivo das atividades laborais será o dia 18/08/2020
(dia consecutivo ao prazo máximo de entrega de documentos), ou de acordo com
escala de trabalho estabelecida pela Secretaria de Saúde.
Paulínia, 07 de agosto de 2020.
SUZIANE BARBOSA DOS SANTOS
Chefe de Gabinete/SMRH
Semanário Oficial | Paulínia | Edição 1.523 - EXTRA | Paulínia, 07 de Agosto de 2020 |

6

SECRETARIA DE NEGÓCIOS DA RECEITA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE INDEFERIMENTO DE PEDIDO
O DEFISTRI – DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS - da Prefeitura Municipal de Paulínia, localizada à Avenida Prefeito José Lozano de Araújo, n
º 1551, Parque Brasil 500, com as prerrogativas que a Legislação nos confere, Lei
Complementar nº 16/1999 e posteriores alterações, NOTIFICA V. Sª. quanto ao
INDEFERIMENTO do pedido solicitado pelo Protocolo nº 14.709 / 2018.
CONTRIBUINTE
Paulo Maurício Moreira Júnior

PROTOCOLO ADMINISTRATIVO
14.709 / 2018

Para maiores esclarecimentos e dirimir quaisquer dúvidas, entrar em contato através do telefone: 3874- 5689.
Paulínia, 07 de agosto de 2020.
EDUARDO DE CAMPOS CICCONE
Auditor Fiscal Tributário

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
EMEI “EXPEDICIONÁRIO ANÍSIO DRESDE”
Av. João de Souza Filho, 120 – Bairro Edith Fávero – Paulínia/SP
Fone: 3874-2944
A Direção da Escola Municipal de Educação Infantil “Expedicionário Anísio Dresde”, sito à Rua João de Souza Filho, nº 120, Morro Alto, Paulínia-SP, convoca os
membros do Conselho de Escola e da APM e comunidade escolar, para a Assembléia Geral Ordinária que será realizada no dia 18/08/2020, terça-feira, às 16hs em
primeira chamada e às 16h30 em segunda chamada, através de vídeo conferência
pelo app Google meet, conforme portaria 003/2020 de 14/07/2020, tendo em vista
a suspensão das atividades escolares presenciais em virtude da Pandemia da
Covid-19 (Novo Coronavirus), para deliberação dos seguintes assuntos: ciência
da prorrogação dos mandatos dos membros da APM e do Conselho de Escola,
apresentação da prestação de contas da APM e elaboração do Plano de Trabalho
para utilização das verbas do Termo de Colaboração e do PDDE.
Paulínia, 07 de Agosto de 2020.
DENISE MARINHO FERREIRA
Diretora de Unidade Escolar
EDITAL Nº 001/2020 -VESTIBULINHO 2020 – Ingressantes 2021
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULÍNIA, Estado de São Paulo, através da Secretaria de Educação, no uso de suas atribuições e em consonância com a legislação municipal, torna pública a Abertura e Regulamento do Processo Seletivo para
o ingresso dos alunos no ano de 2021 nas escolas técnicas profissionalizantes
deste município.
1.APRESENTAÇÃO
As informações contidas neste Edital têm o objetivo de orientar sobre o ingresso
nos cursos técnicos das escolas CEMEP – Centro Municipal de Ensino Profissionalizante “Prof. Osmar Passareli Silveira” e ETEP – Escola Técnica de Paulínia,
ora denominado VESTIBULINHO 2020 referente aos novos ingressantes para o
ano de 2021.
Solicita a todos os candidatos que, antes de efetuar sua inscrição, leiam atentamente as informações gerais, as normas constantes neste Edital, seu anexo e as
possíveis retificações, para certificar-se de que preencham os requisitos exigidos
para a participação neste processo seletivo, para o ingresso nos cursos de Química e Informática Concomitante com o Ensino Médio em Período Integral e de
Química Subsequente ao Ensino Médio no Período Noturno.
O VESTIBULINHO 2020 será regido por este Edital, estruturado com base nas
razões a seguir:
Considerando as medidas de segurança sanitária preconizadas no Decreto Muni-

cipal de nº 7.768, de 16 de março de 2020 e no Decreto Municipal de nº 7.773, de
19 de março de 2020; e
Considerando o Decreto Estadual nº 64.879, de 20 de março de 2020, que reconhece o estado de calamidade pública, decorrente da pandemia do COVID-19,
que atinge o Estado de São Paulo;
Considerando o Decreto Estadual nº 64.881, de 22 de março de 2020, que decreta
a quarentena no Estado de São Paulo no contexto da pandemia do COVID-19;
Considerando o Decreto Municipal nº 7.774, de 23 de março de 2020, que determinou as medidas de quarentena a serem aplicadas no âmbito municipal;
Considerando o Decreto Municipal nº 7.781, de 31 de março de 2020, que dispõe
sobre a declaração do estado de calamidade pública e medidas administrativas
para contenção da pandemia do COVID-19;
Considerando a evolução da COVID-19 no território estadual, inclusive as condições epidemiológicas e estruturais aferidas por meio do Sistema de Informações
e Monitoramento Inteligente – SIMI, instituído pelo Decreto nº 64.963, de 05 de
maio de 2020;
Considerando os dados técnicos e epidemiológicos de controle da pandemia no
território municipal apresentados pela Secretaria Municipal de Saúde;
Considerando o Decreto Estadual nº 64.994, de 28 de maio de 2020, que fixa os
critérios técnicos e objetivos para a instituição do Plano São Paulo, com o objetivo
de implementar e avaliar ações e medidas estratégicas de enfrentamento à pandemia decorrente da COVID-19;
Considerando a inviabilidade de realização de prova presencial como critério de
seleção para o ingresso nos cursos técnicos profissionalizantes;
Considerando a indefinição das datas para o retorno das atividades escolares de
forma presencial em decorrência de todas as razões acima expostas;
Institui que, o VESTIBULINHO 2020 que, originalmente previa o resultado em prova presencial será aplicado da seguinte forma:
a) O candidato deverá realizar a Inscrição on-line através do Site Oficial da Prefeitura: www.paulinia.sp.gov.br e seguir rigorosamente as orientações descritas
nos anexos (I, II e III) do item b;
b) O critério de avaliação será a análise do histórico escolar conforme especificado
nos anexos:
I) CEMEP EDITAL – VESTIBULINHO 2020 – INGRESSANTES 2021 – TÉCNICO
EM INFORMÁTICA CONCOMITANTE COM O ENSINO MÉDIO – PERÍODO
INTEGRAL;
II) ETEP EDITAL – VESTIBULINHO 2020 – INGRESSANTES 2021 – TÉCNICO
EM QUÍMICA CONCOMITANTE COM O ENSINO MÉDIO – PERÍODO INTEGRAL;
III) ETEP EDITAL – VESTIBULINHO 2020 – INGRESSANTES 2021 – TÉCNICO
EM QUÍMICA SUBSEQUENTE AO ENSINO MÉDIO – PERÍODO NOTURNO
c) Realização de matrícula mediante seleção e classificação conforme descritos
nos anexos (I, II e III) do item b.
d) CRONOGRAMA
DATA

EVENTO
Publicação do Edital nº 001/2020 – Vestibulinho 2020 – In20/08/2020
gressantes 2021
Período de Inscrição no Site Oficial da Prefeitura: www.
15/10 a 31/10/2020
paulinia.com.br
Realização da 1ª chamada (no mural da escola ou site ofi15/12/2020
cial da escola conforme descritos nos anexos (I,II e III) do
item b ou www.paulinia.com.br , a partir das 14h
Realização da 2ª chamada (caso haja desistência) a partir
28/01/2021
das 14h
Realização da 3ª chamada (caso haja desistência) a partir
02/02/2021
das 14h
ANEXO 1
CEMEP EDITAL – VESTIBULINHO 2020 – INGRESSANTES 2021 – TÉCNICO
EM INFORMÁTICA CONCOMITANTE COM O ENSINO MÉDIO – PERÍODO INTEGRAL
1.DO CURSO OFERECIDO
1.1. Técnico em Informática concomitante com o Ensino Médio - Período Integral
1.2. Tempo de duração: 3 anos
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2.DAS VAGAS OFERECIDAS
2.1 São 83 vagas, sendo 3 para pessoas com deficiência
3.DOS REQUISITOS PARA A INSCRIÇÃO
3.1. O candidato deverá estar cursando obrigatoriamente o 9º ano do Ensino Fundamental no ano de 2020
3.2. Não serão aceitas inscrições de candidatos que já concluíram o Ensino Fundamental em anos anteriores à 2020
4.DO INGRESSO
4.1. Não serão aplicadas provas presenciais
4.2. O critério adotado será o da análise do Histórico Escolar
4.2.1. A classificação final obedecerá a ordem decrescente de pontuação (de dez
a zero) obtida pelo quinto conceito das disciplinas do oitavo ano do Ensino Fundamental exclusivamente cursado no ano de 2019. Caso não haja quinto conceito, o cálculo será o da média aritmética dos conceitos obtidos no decorrer do
oitavo ano, conforme os seguintes critérios:
a) Português e Matemática (quinto conceito com Peso 3 ou média aritmética
simples com Peso 3)
b) História, Geografia, Ciências e Língua Estrangeira (quinto conceito com Peso
2 ou média aritmética simples com Peso 2)
c) Arte e Educação Física (quinto conceito com Peso 1 ou média aritmética simples com Peso 1)
4.3. Nos casos em que os históricos escolares ou boletins apresentarem conceitos,
a conversão dos mesmos para notas de 0 (zero) a 10(dez) será analisada pela
Comissão de Organização do Processo Seletivo tendo como base a tabela 1
(anexo IV)
5.DAS INSCRIÇÕES
1.1 As inscrições para o Processo Seletivo 2021 serão efetuadas pelo site www.
paulinia.sp.gov.br a partir das 7 (sete) horas do dia 15 de outubro de 2020 até as
24 (vinte e quatro) horas do dia 31 de outubro de 2020
1.2 A inscrição envolve os seguintes passos, obrigatoriamente:
1.1.2 Leitura deste Edital
1.1.3 Preenchimento Eletrônico do Formulário de Inscrição
1.1.4 Upload da seguinte documentação, obrigatoriamente no formato PDF:
a) Documento de Identificação (RG)
b) Comprovação de escolaridade, sendo aceito um dos seguintes documentos:
b.1) Histórico Escolar Parcial constando as notas do oitavo ano do Ensino Fundamental cursado exclusivamente no ano de 2019
b.2) Boletim Escolar Digital contendo as notas do oitavo ano do Ensino Fundamental cursado exclusivamente no ano de 2019.
ATENÇÃO - O Boletim Escolar Digital é disponível somente para quem é aluno da rede de escolas estaduais de São Paulo através do site: https://sed.
educacao.sp.gov.br/boletim/boletimescolar;
b.3) Laudo Médico para o candidato que declarar-se com deficiência
1.3. O candidato que declarar-se com deficiência deverá efetuar o upload do Laudo
Médico, no formato PDF, no momento da inscrição conforme especificado no
item 6.3.
1.4. Não haverá taxa de inscrição
1.5. Cada candidato poderá efetivar uma única inscrição nesta escola
1.6. Os documentos que forem anexados através do Upload devem ser apenas os
solicitados neste edital, estar nítidos, sem cortes e sem rasuras, no formato PDF
1.7. Não serão considerados para avaliação arquivos em formato diverso do PDF.
5.DOS CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA
1.1. Para concorrer a uma das 3 (três) vagas reservadas para pessoas com deficiência, o candidato deverá, no ato da inscrição, declarar-se com deficiência
e fazer o Upload do Laudo Médico nítido, sem cortes e sem rasuras e estar no
formato PDF.
1.2. Considera-se pessoa com deficiência, nos termos do decreto nº 3.298, de 20
de dezembro de 1999, a que se enquadra nas seguintes categorias:
a) Deficiência física - alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos
do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia,
tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia,
amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com
deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que
não produzam dificuldades para o desempenho de funções
b) Deficiência auditiva - perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um deci-

béis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências 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 correção 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 significativamente inferior à média, com manifestação antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas
ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como:
I) Comunicação
II) Cuidado pessoal
III) Habilidades sociais
IV) Utilização dos recursos da comunidade
V) Saúde e segurança
VI) Habilidades acadêmicas
VII) Lazer
VIII) Trabalho
e) Deficiência múltipla – associação de duas ou mais deficiências;
f) Transtorno do espectro autista - conforme Lei 12764, de 27/12/2012 no Art 1º:
§ 1º Para os efeitos desta Lei, é considerada pessoa com transtorno do espectro
autista aquela portadora de síndrome clínica caracterizada na forma dos
seguintes incisos I ou II:
I - deficiência persistente e clinicamente significativa da comunicação e da interação sociais, manifestada por deficiência marcada de comunicação verbal e não
verbal usada para interação social; ausência de reciprocidade social; falência
em desenvolver e manter relações apropriadas ao seu nível de desenvolvimento;
II – padrões restritivos e repetitivos de comportamentos, interesses e atividades,
manifestados por comportamentos motores ou verbais estereotipados ou por
comportamentos sensoriais incomuns; excessiva aderência a rotinas e padrões
de comportamento ritualizados; interesses restritos e fixos.
§ 2º A pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com
deficiência, para todos os efeitos legais.
1.3. A apuração e a comprovação da deficiência tomarão por base laudo médico
atestando a espécie e o grau da deficiência, nos termos do art. 4º do Decreto nº
3.298/99, com expressa referência ao código correspondente da Classificação
Internacional de Doença (CID), conforme Portaria Normativa/MEC nº 9, de 5 de
maio de 2017;
6.DA CLASSIFICAÇÃO
6.1. Os candidatos serão classificados por ordem decrescente de pontuação (da
maior para a menor);
6.2. Os critérios para classificação serão os apresentados no item 4.2.1 deste edital.
7.DOS CRITÉRIOS PARA DESEMPATE
7.1. Após a classificação final, havendo empate na pontuação entre dois ou mais
candidatos, serão aplicados os seguintes critérios para fins de desempate:
a) Maior pontuação na disciplina Matemática.
- Ainda persistindo o empate:
b) Maior pontuação na disciplina Português.
- Ainda persistindo o empate:
c) Maior pontuação na disciplina Ciências.
- Ainda persistindo o empate:
d) Maior pontuação na disciplina História.
- Ainda persistindo o empate:
e) Maior pontuação na disciplina Geografia.
- Ainda persistindo o empate:
f) Maior pontuação na disciplina Língua Estrangeira.
- Ainda persistindo o empate:
g) Maior pontuação na disciplina Arte.
- Ainda persistindo o empate;
h) Maior pontuação na disciplina Educação Física.
- Ainda persistindo o empate;
i) Sorteio.
8.DA CHAMADA DOS CLASSIFICADOS
8.1. Os candidatos serão chamados conforme a ordem de classificação até que as
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vagas informadas no presente Edital sejam preenchidas
1.1.1 CRITÉRIOS PARA A 1ª CHAMADA
Na primeira chamada, 80 % (oitenta por cento) das vagas são para os candidatos
residentes no Município de Paulínia e 20% (vinte por cento) das vagas são para
os candidatos residentes em outros municípios, assim organizadas:
a) 40% (quarenta por cento) elas destinadas aos candidatos oriundos da rede pública residentes em Paulínia
b) 10% (dez por cento) delas destinadas aos candidatos oriundos da rede pública
residentes de outros municípios
c) 40% (quarenta por cento) delas destinadas aos candidatos oriundos da rede
privada residentes em Paulínia
d) 10% (dez por cento) delas destinadas aos candidatos oriundos da rede privada
residentes de outros municípios
9.1.2 CRITÉRIOS PARA A 2ª CHAMADA
A partir da 2ª chamada as convocações obedecerão a CLASSIFICAÇÃO GERAL
independente dos candidatos serem provenientes de escolas públicas ou privadas, residentes ou não em Paulínia.
9.DA DESCLASSIFICAÇÃO
9.1. O candidato será desclassificado se:
a) Deixar de apresentar a documentação exigida ou anexar outra documentação
que não a solicitada neste edital
b) Ao fazer o Upload apresentar documentos cortados, rasurados e ilegíveis ou em
formato diferente do PDF
c) Tentar usar de meios ilícitos para fraudar o processo seletivo
d) Deixar de cumprir qualquer norma constante no presente edital
e) Prestar declaração falsa em qualquer etapa do processo seletivo
f) Declarar na inscrição ser residente em Paulínia e não comprovar no ato da matrícula
10. DO CURSO OFERECIDO
TÉCNICO EM INFORMÁTICA CONCOMITANTE COM O ENSINO MÉDIO
PERÍODO INTEGRAL
a) Ensino Médio
- Aprofunda o estudo do conhecimento e habilidades adquiridos no Ensino Fundamental e agrega novos saberes ao aluno;
- Pretende fornecer base sólida para o prosseguimento dos estudos no Ensino
Superior;
- As disciplinas ministradas são as constantes na Base Nacional Comum (Português, Matemática, História, Geografia, Química, Física, Biologia, Língua
Estrangeira, Filosofia, Sociologia, Arte, Educação Física e, facultativamente,
Espanhol);
- Especificamente para o Ensino Médio, os livros didáticos, em sua maioria, são
fornecidos pelo Programa Nacional do Livro Didático;
Obs. - Alguns livros adotados são específicos para o Curso Técnico e não são
fornecidos pelo PNLD, cabe ao aluno adquiri-los, bem como pen drive, apostilas e livros paradidáticos que forem solicitados.
b) Técnico em Informática
- Proporciona conhecimento da Tecnologia da Informação, suas subáreas e sua
adequada utilização nas organizações;
- Proporciona ambiente pedagógico caracterizado por oficinas nas quais os alunos desenvolvam projetos experimentais nos laboratórios de informática;
- Viabiliza o contato com profissionais da área através de palestras e visitas
técnicas em empresas da região e centros de pesquisa em TI;
- Mobiliza o saber teórico e prático do seu trabalho para a realização de ações e
projetos próprios da profissão;
- Atende às necessidades locais e regionais do mercado de trabalho em termos
de formação de recursos humanos;
- O curso é composto de aulas teóricas (usualmente na Escola) e aulas práticas
(ministradas em laboratórios na Escola), cuja presença é obrigatória. As aulas
são ministradas de segunda a sexta feira, podendo ocorrer, eventualmente,
algum sábado letivo;
- Importante: O material a ser utilizado no curso técnico, tais como, uniforme,
livros técnicos, apostilas, equipamento de proteção individual, entre outros,
deverá ser adquirido pelo aluno;
- O uso do uniforme e do equipamento de proteção individual é obrigatório e não
deve ser modificado sem prévio conhecimento da escola.
11. DA PUBLICAÇÃO DA CHAMADA DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS

11.1. O resultado será publicado:
a) No mural da escola (caso as atividades presenciais estejam normalizadas);
b) Site oficial da Unidade Escolar: www.cemep.net.br;
c) Site: www.paulinia.sp.gov.br.
11.2. As datas e os horários previstos são:
a) Primeira chamada: 15 de dezembro de 2020, a partir das 14 horas;
b) Segunda chamada: 28 de janeiro de 2021, a partir das 14 horas, se houver
desistências;
c) Terceira chamada: 02 de fevereiro de 2021, a partir das 14 horas, se houver
desistências;
11.3. É de responsabilidade do candidato acompanhar a publicação dos resultados.
12. DA CONVOCAÇÃO PARA A MATRÍCULA
12.1. As convocações para a matrícula serão disponibilizadas no site oficial da
Unidade Escolar, www.cemep.net.br, nas datas previstas neste edital;
12.2. Os candidatos aprovados deverão comparecer na Secretaria da Escola,
acompanhado de seu responsável, portando a documentação exigida, para a
assinatura da efetivação da matrícula nos dias previstos neste edital, das 8h às
12h e das 13h às 17h30min;
12.3. Havendo impedimento do candidato e seu responsável, em comparecer na
Unidade Escolar para a efetivação da matrícula, ele poderá nomear outra pessoa com procuração registrada em Cartório para representá-lo;
12.4. O candidato que não comparecer na data estipulada para matrícula será considerado como desistente da vaga;
12.5. É vedado ao aluno do Ensino Médio concomitante com o Técnico em Informática, frequentar apenas um dos cursos oferecidos, já que são concomitantes;
12.6. Os documentos obrigatórios para a matrícula são:
a) 03 fotos 3x4 recentes;
b) Cópia e original da Certidão de Nascimento;
c) Cópia e original de Identidade (RG);
d) Cópia e original do CPF;
e) Cópia e original do Comprovante de Residência atual (últimos 3 meses): conta
de luz, água, telefone ou cartão de crédito. Em caso de aluguel apresentar cópia
autenticada do contrato de locação com comprovante do último pagamento;
f) Cópia e original do Histórico Escolar do Ensino Fundamental ou Declaração de
Conclusão do Curso.
13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Os casos não previstos neste edital serão analisados e deliberados pela Comissão
de Organização do Processo Seletivo.
ANEXO 2
ETEP EDITAL – VESTIBULINHO 2020 – INGRESSANTES 2021 – TÉCNICO EM
QUÍMICA CONCOMITANTE COM O ENSINO MÉDIO – PERÍODO INTEGRAL
1.DO CURSO OFERECIDO
Técnico em Química concomitante com o ensino médio - Período integral
1.1. Tempo de duração: 3 anos
2.DAS VAGAS OFERECIDAS:
2.1 São 63 vagas, sendo 3 para pessoas com deficiência
3.REQUISITOS PARA A INSCRIÇÃO:
3.1. O candidato deverá estar cursando obrigatoriamente o 9º ano do ensino fundamental no ano de 2020;
3.2. Não serão aceitas inscrições de candidatos que já concluíram o Ensino Fundamental em anos anteriores a 2020.
4.DO INGRESSO
4.1. Não serão aplicadas provas presenciais.
4.2. O critério adotado será o da análise do histórico escolar.
4.2.1. A classificação final obedecerá a ordem decrescente de pontuação (de dez
a zero) obtida pelo quinto conceito das disciplinas do oitavo ano do Ensino Fundamental exclusivamente cursado no ano de 2019. Caso não haja quinto
conceito, o cálculo será o da média aritmética dos conceitos obtidos no decorrer
do oitavo ano, conforme os seguintes critérios:
d) Português, Matemática e Ciências (quinto conceito com peso 3 ou média aritmética simples com Peso 3);
e) História, Geografia e Língua Estrangeira (quinto conceito com peso 2 ou média
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aritmética simples com Peso 2);
f) Arte e Educação Física (quinto conceito com peso 1 ou média aritmética simples
com Peso 1);
4.3. Nos casos em que os históricos escolares ou boletins apresentarem conceitos,
a conversão dos mesmos para notas de 0 (zero) a 10(dez) será analisada pela
Comissão de Organização do Processo Seletivo tendo como base a tabela 1
(anexo IV).
5.DAS INSCRIÇÕES
5.1. As inscrições para o Processo Seletivo 2021 serão efetuadas pelo site www.
paulinia.sp.gov.br a partir da 7 (sete) horas do dia 15 de outubro de 2020 até as
24 (vinte e quatro) horas do dia 31 de outubro de 2020.
5.2. A inscrição envolve os seguintes passos, obrigatoriamente:
5.2.1. Leitura deste Edital;
5.2.2. Preenchimento Eletrônico do Formulário de Inscrição;
5.2.3. Upload da seguinte documentação, obrigatoriamente no formato PDF:
a) Documento de Identificação (RG);
b) Comprovação de escolaridade, sendo aceito um dos seguintes documentos:
b.1) Histórico Escolar Parcial constando as notas do oitavo ano do Ensino Fundamental cursadas exclusivamente no ano de 2019;
b.2) Boletim Escolar Digital contendo as notas do oitavo ano do Ensino Fundamental cursado exclusivamente no ano de 2019.
ATENÇÃO - O Boletim Escolar Digital é disponível somente para quem é aluno da
rede de escolas estaduais de São Paulo através do site: https://sed.educacao.
sp.gov.br/boletim/boletimescolar;
b.3) Laudo Médico para o candidato que declarar-se com deficiência
5.3. O candidato que declarar-se com deficiência deverá efetuar o upload do Laudo Médico, no formato PDF, no momento da inscrição conforme especificado
no item 6.3.
5.4. Não haverá taxa de inscrição;
5.5. Cada candidato poderá efetivar uma única inscrição nesta escola;
5.6. O Os documentos que forem anexados através do Upload devem ser apenas
os solicitados neste edital, estar nítidos, sem cortes e sem rasuras, no formato
PDF;
5.7. Não serão considerados para avaliação arquivos em formato diverso do PDF.
6.DOS CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA
6.1. Para concorrer a uma das 3 (três) vagas reservadas para pessoas com deficiência, o candidato deverá, no ato da inscrição, declarar-se com deficiência
e fazer o Upload do Laudo Médico nítido, sem corte e sem rasuras e estar no
formato PDF;
6.2. Considera-se pessoa com deficiência, nos termos do decreto nº 3.298, de 20
de dezembro de 1999, a que se enquadra nas seguintes categorias:
a) Deficiência física - alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do
corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia,
amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros
com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e
as que não produzam 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 frequências 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 correção 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 significativamente inferior à
média, com manifestação antes dos dezoito anos e limitações associadas a
duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como:
I) Comunicação;
II) Cuidado pessoal;
III) Habilidades sociais;
IV) Utilização dos recursos da comunidade;
V) Saúde e segurança;
VI) Habilidades acadêmicas;
VII)Lazer; e
VIII) Trabalho.
e) Deficiência múltipla – associação de duas ou mais deficiências;

f) Transtorno do espectro autista - conforme Lei 12764, de 27/12/2012-Art 1º:
§ 1º Para os efeitos desta Lei, é considerada pessoa com transtorno do espectro
autista aquela portadora de síndrome clínica caracterizada na forma dos
seguintes incisos I ou II:
I) deficiência persistente e clinicamente significativa da comunicação e da interação sociais, manifestada por deficiência marcada de comunicação verbal
e não verbal usada para interação social; ausência de reciprocidade social;
falência em desenvolver e manter relações apropriadas ao seu nível de desenvolvimento;
II) padrões restritivos e repetitivos de comportamentos, interesses e atividades,
manifestados por comportamentos motores ou verbais estereotipados ou por
comportamentos sensoriais incomuns; excessiva aderência a rotinas e padrões de comportamento ritualizados; interesses restritos e fixos.
§ 2º A pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com
deficiência, para todos os efeitos legais.
6.3. A apuração e a comprovação da deficiência tomarão por base laudo médico
atestando a espécie e o grau da deficiência, nos termos do art. 4º do Decreto nº
3.298/99, com expressa referência ao código correspondente da Classificação
Internacional de Doença (CID), conforme Portaria Normativa/MEC nº 9, de 5 de
maio de 2017;
7.DA CLASSIFICAÇÃO
7.1. Os candidatos serão classificados por ordem decrescente de pontuação (da
maior para a menor);
7.2. Os critérios para classificação serão os apresentados no item 4.2.1 deste edital.
8.DOS CRITÉRIOS PARA DESEMPATE
8.1. Após a classificação final, havendo empate na pontuação de dois ou mais candidatos, serão aplicados os seguintes critérios para fim de desempate:
a) Maior pontuação na disciplina Matemática.
- Ainda persistindo o empate:
b) Maior pontuação na disciplina Ciências.
- Ainda persistindo o empate:
c) Maior pontuação na disciplina Português.
- Ainda persistindo o empate:
d) Maior pontuação na disciplina História.
- Ainda persistindo o empate:
e) Maior pontuação na disciplina Geografia.
- Ainda persistindo o empate:
f) Maior pontuação na disciplina Língua Estrangeira.
- Ainda persistindo o empate:
g) Maior pontuação na disciplina Arte.
- Ainda persistindo o empate:
h) Maior pontuação na disciplina Educação Física.
- Ainda persistindo o empate:
i) Sorteio.
9.DA CHAMADA DOS CLASSIFICADOS
9.1. Os candidatos serão chamados conforme a ordem de classificação até que as
vagas informadas no presente Edital estejam preenchidas.
1.1.1. CRITÉRIOS PARA A 1ª CHAMADA
Na primeira chamada, 80 % (oitenta por cento) das vagas são para os candidatos
residentes no Município de Paulínia e 20% (vinte por cento) das vagas são para
os candidatos residentes em outros municípios, assim organizadas:
a) 40% (quarenta por cento) delas destinadas aos candidatos oriundos da rede
pública residentes em Paulínia;
b) 10% (dez por cento) delas destinadas aos candidatos oriundos da rede pública
residentes de outros municípios;
c) 40% (quarenta por cento) delas destinadas aos candidatos oriundos da rede
privada residentes em Paulínia;
d) 10% (dez por cento) delas destinadas aos candidatos oriundos da rede privada
residentes de outros municípios.
1.1.2. CRITÉRIOS PARA A 2ª CHAMADA
A partir da 2ª chamada, as convocações obedecerão a CLASSIFICAÇÃO GERAL
independente dos candidatos serem provenientes de escolas públicas ou privadas, residentes ou não em Paulínia.
9.DA DESCLASSIFICAÇÃO
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9.1. O candidato será desclassificado se:
g) Deixar de apresentar a documentação exigida ou anexar outra documentação
que não seja a requerida neste edital;
h) Ao fazer o Upload, apresentar documentos cortados, rasurados e ilegíveis ou
em formato diferente do PDF;
i) Tentar usar de meios ilícitos para fraudar o processo seletivo;
j) Deixar de cumprir qualquer norma constante no presente edital;
k) Prestar declaração falsa em qualquer etapa do processo seletivo;
l) Declarar na inscrição residência em Paulínia e não comprovar no ato da matrícula.
10. DO CURSO OFERECIDO
10.1. TÉCNICO EM QUÍMICA CONCOMITANTE COM O ENSINO MÉDIO – PERÍODO INTEGRAL
a) Ensino Médio
- Aprofunda o estudo do conhecimento e habilidades adquiridos no Ensino Fundamental e agrega novos saberes ao aluno;
- Pretende fornecer base sólida para o prosseguimento dos estudos no Ensino
Superior;
- As disciplinas ministradas são as constantes na Base Nacional Comum (Português, Matemática, História, Geografia, Química, Física, Biologia, Inglês, Filosofia, Sociologia, Educação Artística, Educação Física e, facultativamente Espanhol);
- Especificamente para o Ensino Médio, os livros didáticos, em sua maioria, são
fornecidos pelo Programa Nacional do Livro Didático – PNLD;
Observação - Alguns dos livros adotados são específicos para o Curso Técnico e
não são fornecidos pelo PNLD, cabe ao aluno adquiri-los, bem como pen drive,
apostilas e livros paradidáticos que forem solicitados.
b) Técnico em Química
- Atua no planejamento, coordenação, operação e controle dos processos industriais e equipamentos nos processos produtivos;
- Planeja e coordena os processos laboratoriais;
- Realiza amostragens, análises químicas, físico-químicas e microbiológicas;
- Participa no desenvolvimento de produtos e validação de métodos;
- Atua com responsabilidade ambiental e em conformidade com as normas técnicas, as normas de qualidade e de boas práticas de manufatura e de segurança;
- O curso é composto de aulas teóricas (usualmente na escola) e aulas práticas
(ministradas em laboratórios na escola), cuja presença é obrigatória;
- As aulas são ministradas de segunda a sexta feira, podendo ocorrer, eventualmente, algum sábado letivo;
Observação: O material a ser utilizado no curso técnico, tais como, uniforme,
livros técnicos, apostilas, equipamento de proteção individual, entre outros, deverá ser adquirido pelo aluno;
O uso do uniforme e do equipamento de proteção individual é obrigatório e não
deve ser modificado sem prévio conhecimento da escola.
11. DA PUBLICAÇÃO DA CHAMADA DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS:
11.1. O resultado será publicado:
a) No mural da escola (caso as atividades presenciais estejam normalizadas);
b) Site oficial da Unidade Escolar: www.etep.com.br ;
c) Site oficial da Prefeitura Municipal de Paulínia: www.paulinia.sp.gov.br.
11.2. As datas e os horários previstos são:
a) Primeira chamada: 15 de dezembro de 2020, a partir das 14 horas;
b) Segunda chamada: 28 de janeiro de 2021, a partir das 14 horas, se houver
desistências;
c) Terceira chamada: 02 de fevereiro de 2021, a partir das 14 horas, se houver
desistências.
11.3. É responsabilidade do candidato acompanhar a publicação dos resultados.
12. DA CONVOCAÇÃO PARA A MATRÍCULA:
12.1. As convocações para a matrícula serão disponibilizadas no site oficial da
Unidade Escolar, www.etep.com.br, nas datas previstas neste edital;
12.2. Os candidatos aprovados deverão comparecer na Secretaria da Escola,
acompanhado de seu responsável, portando a documentação exigida, para a
assinatura da efetivação da matrícula nos previstos neste edital, das 9h às 12h
e das 13h30m às 19h30m;
12.3. Havendo impedimento do candidato e seu responsável, em comparecer na
Unidade Escolar para a efetivação da matrícula, ele poderá nomear outra pessoa com procuração registrada em Cartório para representá-lo;
12.4. O candidato que não comparecer na data estipulada para matrícula será considerado como desistente da vaga;

12.5. É vetado ao aluno do Ensino Médio concomitante com o Técnico em
Informática, frequentar apenas um dos cursos oferecidos, já que são
concomitantes;
12.6. Os documentos obrigatórios para a matrícula são:
a) 03 fotos 3x4 recentes;
b) Cópia e original da Certidão de Nascimento;
c) Cópia e original de Identidade (RG);
d) Cópia e original do CPF;
e) Cópia e original do Comprovante de Residência atual (últimos 3 meses): conta
de luz, água, telefone ou cartão de crédito. Em caso de aluguel apresentar
cópia autenticada do contrato de locação com comprovante do último pagamento;
f) Cópia e original do Histórico Escolar do Ensino Fundamental ou Declaração
de Conclusão do Curso.
13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Os casos não previstos neste edital serão analisados pela Comissão de Organização do Processo Seletivo.
ANEXO 3
ETEP EDITAL – VESTIBULINHO 2020 – INGRESSANTES 2021 – TÉCNICO EM
QUÍMICA SUBSEQUENTE AO ENSINO MÉDIO – PERÍODO NOTURNO
1.DO CURSO OFERECIDO
1.1. Técnico em química subsequente ao ensino médio - Período noturno
1.2. Tempo de duração: 2 anos
2.DAS VAGAS OFERECIDAS:
2.1. São 50 vagas disponibilizadas
3.REQUISITOS PARA A INSCRIÇÃO:
3.1. O candidato deverá estar cursando obrigatoriamente o 3º ano do ensino médio
no ano de 2020 ou, ter concluído o Ensino Médio em anos anteriores a 2020.
4.DO INGRESSO
4.1. Não serão aplicadas provas presenciais;
4.2. O critério adotado será a análise do histórico escolar;
4.2.1. A classificação final vai considerar a ordem decrescente de pontuação (de
dez a zero) obtida pelo quinto conceito das disciplinas da segunda série do Ensino Médio. Caso não haja quinto conceito, o cálculo será o da média aritmética
dos conceitos obtidos no decorrer da segunda série do Ensino Médio, conforme
os seguintes critérios:
a) Português, Matemática e Química (quinto conceito com Peso 3 ou média
aritmética simples com Peso 3);
b) Biologia e Física (quinto conceito com Peso 2 ou média aritmética simples
com Peso 2);
c) História, Geografia e Língua Estrangeira (quinto conceito com Peso 1 ou média aritmética simples com Peso 1).
4.3. Nos casos em que os históricos escolares ou boletins apresentarem conceitos, a conversão dos mesmos para notas de 0 (zero) a 10 (dez) será analisada pela Comissão de Organização do Processo Seletivo tendo como base
a tabela 1 (anexo IV).
5.DAS INSCRIÇÕES
5.1. As inscrições para o Processo Seletivo 2021 serão efetuadas pelo site www.
paulinia.sp.gov.br a partir das 7 (sete) horas do dia 15 de outubro de 2020 até as
24 (vinte e quatro) horas do dia 31 de outubro de 2020;
5.2. A inscrição envolve os seguintes momentos obrigatoriamente:
5.2.1. Leitura deste Edital;
5.2.2. Preenchimento Eletrônico do Formulário de Inscrição;
5.2.3. Upload da seguinte documentação, obrigatoriamente no formato PDF:
a) Documento de Identificação (RG) ou se estrangeiro, a Cédula de Identidade de
Estrangeiro (RNE), dentro da validade;
b) Comprovação de escolaridade, sendo aceito um dos seguintes documentos:
b.1) Histórico Escolar constando as notas do segundo ano do Ensino Médio;
b.2) Histórico Escolar Parcial constando as notas do segundo ano do Ensino Médio para os candidatos que irão concluir o Ensino Médio em 2020;
b.3) Boletim Escolar Digital contendo as notas do segundo ano do Ensino Médio;
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ATENÇÃO - O Boletim Escolar Digital é disponível somente para quem é aluno
da rede de escolas estaduais de São Paulo através do site: https://sed.educacao.
sp.gov.br/boletim/boletimescolar;
b.4) Para os que realizaram o Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM até a
edição de 2016 devem fazer upload do Certificado ou Declaração de Conclusão
do Ensino Médio, expedido pelos Institutos Federais ou pela Secretaria da Educação do Estado correspondente;
b.5) Para os candidatos que realizaram estudos em outro país devem fazer upload
do parecer de equivalência de estudos realizados no Exterior, emitido pela Secretaria da Educação ou Conselho Estadual de Educação e declaração do respectivo Consulado atestando a autenticidade do Histórico Escolar apresentado.
5.3. Não haverá taxa de inscrição;
5.4. Cada candidato poderá efetivar uma única inscrição neste processo;
5.5. Os documentos que forem anexados através do Upload devem ser apenas os
solicitados neste edital, estar nítidos, sem corte e sem rasuras, no formato PDF;
5.6. Não serão considerados para avaliação arquivos em formato diverso do PDF.
6.DA CLASSIFICAÇÃO
6.1. Os candidatos serão classificados por ordem decrescente de pontuação (da
maior para a menor);
6.2. Os critérios para classificação serão os apresentados no item 4.2.1 deste edital.
7.DOS CRITÉRIOS PARA DESEMPATE
7.1. Após a classificação final, havendo empate na pontuação de dois ou mais candidatos, serão aplicados os seguintes critérios para fins de desempate:
a) Maior pontuação na disciplina Química;
- Ainda persistindo o empate:
b) Maior pontuação em Matemática;
- Ainda persistindo o empate:
c) Maior pontuação em Português;
- Ainda persistindo o empate:
d) Maior pontuação em Biologia;
- Ainda persistindo o empate:
e) Maior pontuação em Física;
- Ainda persistindo o empate:
f) Maior pontuação em História;
- Ainda persistindo o empate:
g) Maior Pontuação em Geografia;
- Ainda persistindo o empate:
h) Maior pontuação em Língua Estrangeira
- Ainda persistindo o empate:
i) Sorteio.
8.DA CHAMADA DOS CLASSIFICADOS
8.1. Os candidatos serão chamados conforme a ordem de classificação até que as
vagas informadas no presente Edital estejam preenchidas;
8.1.1. DOS CRITÉRIOS DA 1ª CHAMADA
Na primeira chamada, 80 % (oitenta por cento) das vagas são para os candidatos
residentes no Município de Paulínia e 20% (vinte por cento) das vagas são para os
candidatos residentes em outros municípios, assim organizadas:
a) 40% (quarenta por cento) delas destinadas aos candidatos oriundos da rede
pública residentes em Paulínia;
b) 10% (dez por cento) delas destinadas aos candidatos oriundos da rede pública
residentes de outros municípios;
c) 40% (quarenta por cento) delas destinadas aos candidatos oriundos da rede
privada residentes em Paulínia;
d) 10% (dez por cento) delas destinadas aos candidatos oriundos da rede privada
residentes de outros municípios.
8.1.2. DOS CRITÉRIOS A PARTIR DA 2ª CHAMADA
A partir da 2ª chamada, as convocações obedecerão a CLASSIFICAÇÃO GERAL
independente dos candidatos serem provenientes de escolas públicas ou privadas, residentes ou não em Paulínia.
9.DESCLASSIFICAÇÃO
9.1. O candidato será desclassificado se:
a) Deixar de apresentar a documentação exigida ou anexar outra documentação
que não seja a pedida neste edital;
b) Ao fazer o Upload, apresentar documentos cortados, rasurados e ilegíveis ou
em formato diferente do PDF;

c) Tentar usar de meios ilícitos para fraudar o processo seletivo;
d) Deixar de cumprir qualquer norma constante no presente edital;
e) Prestar declaração falsa em qualquer etapa do processo seletivo;
f) Declarar na inscrição residência em Paulínia e não comprovar no ato da matrícula.
10. DO CURSO OFERECIDO
g) Técnico em Química
I) Atua no planejamento, coordenação, operação e controle dos processos industriais e equipamentos nos processos produtivos;
II) Planeja e coordena os processos laboratoriais;
III) Realiza amostragens, análises químicas, físico-químicas e microbiológicas;
IV) Participa no desenvolvimento de produtos e validação de métodos;
V) Atua com responsabilidade ambiental e em conformidade com as normas técnicas, as normas de qualidade e de boas práticas de manufatura e de segurança;
VI) O curso é composto de aulas teóricas (usualmente na escola) e aulas práticas
(ministradas em laboratórios na escola), cuja presença é obrigatória;
VII) As aulas são ministradas de segunda a sexta feira, podendo ocorrer, eventualmente, algum sábado letivo;
Observação: O material a ser utilizado no curso técnico, tais como, uniforme, livros técnicos, apostilas, equipamento de proteção individual, entre outros, deverá
ser adquirido pelo aluno;
O uso do uniforme e do equipamento de proteção individual é obrigatório e não
deve ser modificado sem prévio conhecimento da escola.
11. PUBLICAÇÃO DA CHAMADA DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS:
11.1. O resultado será publicado:
a) No mural da escola (caso as atividades presenciais estejam normalizadas);
b) Site da Unidade Escolar: www.etep.com.br ;
c) Site oficial da Prefeitura Municipal de Paulínia: www.paulinia.sp.gov.br.
11.2. As datas e os horários previstos são:
a) Primeira chamada: 15 de dezembro de 2020, a partir das 14 horas;
b) Segunda chamada: 28 de janeiro de 2021, a partir das 14 horas, se houver
desistências;
c) Terceira chamada: 02 de fevereiro de 2021, a partir das 14 horas, se houver
desistências.
11.3. É responsabilidade do candidato acompanhar a publicação dos resultados.
12. DA CONVOCAÇÃO PARA A MATRÍCULA:
12.1. As convocações para a matrícula serão disponibilizadas no site oficial da
Unidade Escolar, www.etep.com.br, nas datas previstas neste edital;
12.2. Os candidatos aprovados deverão comparecer na Secretaria da Escola,
acompanhado de seu responsável, se for menor, portando a documentação exigida, para a assinatura da efetivação da matrícula nos dias 26 e 27 de janeiro de
2021 das 9h às 12h e das 13h30m às 19h30m;
12.3. Havendo impedimento do candidato e seu responsável, em comparecer para
a efetivação da matrícula, ele poderá nomear outra pessoa com procuração
registrada em Cartório para representá-lo;
12.4. O candidato que não comparecer na data estipulada para matrícula será considerado como desistente da vaga;
1.5 Os documentos obrigatórios para a matrícula são:
h) 03 fotos 3x4 recentes;
i) Cópia e original da Certidão de Nascimento;
j) Cópia e original de Identidade (RG) ou se estrangeiro, a Cédula de Identidade
de Estrangeiro (RNE), dentro da validade;
k) Cópia e original do CPF;
l) Cópia e original do Comprovante de Residência atual (últimos 3 meses): conta
de luz, água, telefone ou cartão de crédito;
m) Cópia e original do Histórico Escolar do Ensino Médio ou Declaração de Conclusão do Curso.
13. DAS DIPOSIÇÕES FINAIS
Os casos não previstos neste edital serão analisados pela Comissão de Organização do Processo Seletivo.
ANEXO IV
EDITAL Nº 001/2020 -VESTIBULINHO 2020 – Ingressantes 2021
TABELA 1 - DE EQUIVALÊNCIA ENTRE CONCEITOS E NOTAS NUMÉRICAS
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CONCEITO

PARTE 1

A
Excelente
Plenamente satisfatório (PS)
Satisfatório pleno
Aprovado superior
Satisfatório com aprofundamento
Satisfatório avançado
Atingiu todos os objetivos (F5)
Resultado bom (RB)
Desenvolvimento progressivo real (DPR)

CONCEITO
A- / B+
Ótimo
Muito bom
Aprovado médio superior

CONCEITO

PARTE 2

PARTE 3

PARTE 4

C+ / BRegular para bom
Aprovado médio inferior

CONCEITO

C
Satisfatório (S)
Regular
Suficiente
Progressão essencial
Progressão simples
Aprendizagem satisfatória (AS)
Progressão satisfatória
Atingiu os objetivos essenciais (F3)
Resultado satisfatório (RS)
Zona de desenvolvimento proximal (ZDP)

CONCEITO

C- / D+
Promovido parcialmente
Aprovado com dependência
Aprendizagem não satisfatória
Razoavelmente satisfatório

PARTE 6

CONCEITO

CONCEITO

NOTA NUMÉRICA

NOTA NUMÉRICA

8,00

NOTA NUMÉRICA

NOTA NUMÉRICA

PARTE 7

D
Sofrível
Atingiu parte dos objetivos essenciais (F2)
Fora da Zona de Desenvolvimento Proximal (FZDP)

D- / E+

7,00

PARTE 5

CONCEITO

10,00

9,00

B
Bom
Significativo
Aprovado
Habilitado
Promovido
Concluído
Proficiente
Apto
Satisfatório médio
Atingiu os objetivos
Atingiu a maioria dos objetivos (F4)
Aprovado médio

CONCEITO

NOTA NUMÉRICA

PARTE 8

PARTE 9

E
Não satisfatório
Insatisfatório
Insuficiente
Reprovado
Retido
Não promovido
Progressão não avaliada
Não atingiu os objetivos essenciais (F1)
Resultado insatisfatório (RI)

NOTA NUMÉRICA
3,00

NOTA NUMÉRICA
1,00

NOTA NUMÉRICA

0,00

Caso as notas obtidas pelo candidato não estiverem na escala de 0,00 (zero) a
10,00 (dez), deverá ser feita a conversão de acordo com a fórmula:
Para converter uma escala de 0.00 (zero) a 100.00 (cem),
Ponto = nota x 10.00
100.00
Para converter uma escala de 0.00 (zero) a 5.00 (cinco),
Ponto = nota x 10,00
5.00
Para escala ENCCEJA (nota máxima 180.00)
Ponto = nota x 10,00
180,00
Para escala ENEM (nota máxima 1000.00)
Ponto = nota x 10,00
1000,00
PROFª DRA MEIRE T. MULLER PALOMAR
Secretária Municipal de Educação

CÂMARA MUNICIPAL
PORTARIA Nº 2916/2020
“ALTERA A PORTARIA N.º 2784/2019 QUE NOMEOU A EQUIPE DE PREGOEIRO”
Vereador Antônio Miguel Ferrari, Presidente da Câmara Municipal de Paulínia, no
uso de suas atribuições legais, Resolve:

6,00

Art. 1º - Alterar a Portaria n.º 2784/2019, que nomeou a Equipe de Pregoeiro para,
com base na Lei Federal n.º 10.520/2002 e Resolução n.º 246 de 23/03/2015,
nomear como membro o Sr. Lucas Alvarez Tafarello , em substituição a servidora
Sra. Roseli Aparecida Anselmo da Silva, a partir desta data a saber.
Cumpra-se. Publique-se.
Paulínia, 06 de agosto de 2020.			

NOTA NUMÉRICA

5,00

ANTÔNIO MIGUEL FERRARI
Presidente
PORTARIA Nº 2917/2020
“NOMEIA ANA GABRIELA MARTINS MAVIEGA PARA O EMPREGO DE
PROVIMENTO EM COMISSÃO DE ASSESSOR DE GABINETE EC2”
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Vereador Antônio Miguel Ferrari, Presidente da Câmara Municipal de Paulínia, no
uso de suas atribuições legais, Resolve:
Nomear, com base na Lei Municipal n.º 3719, de 14 de agosto de 2019, a Sra. Ana
Gabriela Martins Maviega para ocupar o emprego de provimento em comissão de
Assessor de Gabinete, EC2 a partir desta data a saber.
Cumpra-se. Publique-se.
			
Paulínia, 06 de agosto de 2
ANTÔNIO MIGUEL FERRARI
Presidente
PORTARIA Nº 2918/2020
“DESIGNAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO EM RAZÃO DE FÉRIAS”
Vereador Antônio Miguel Ferrari, Presidente da Câmara Municipal de Paulínia, no
uso de suas atribuições legais, Resolve:
Designar, o Sr. Ademar Pedroso dos Santos servidor efetivo, para responder pela
Supervisão de Manutenção em razão de férias regulares do Sr. João Batista Penachin, a partir desta data a saber.
Cumpra-se.Publique-se.
			
Paulínia, 06 de agosto de 2020
ANTÔNIO MIGUEL FERRARI
Presidente
PORTARIA Nº 2919/2020
“REVOGA A PORTARIA N.º 2849/2019”
Vereador Antônio Miguel Ferrari, Presidente da Câmara Municipal de Paulínia, no
uso de suas atribuições legais, Resolve:
Revogar a Portaria n.º 2849/2019, de 18 de novembro de 2019, que designou a
Sra. Mônica de Moura Gomes Machado, para permanecer à disposição do Gabinete do Senhor Prefeito Municipal, a partir desta data a saber.
Cumpra-se. Publique-se.
Paulínia, 06 de agosto de 2020
				
ANTÔNIO MIGUEL FERRARI
Presidente
PORTARIA Nº 2920/2020
“INSTITUI COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NO ESTÁGIO
PROBATÓRIO”
Vereador Antônio Miguel Ferrari, Presidente da Câmara Municipal de Paulínia, no
uso de suas atribuições legais, Resolve:
Instituir, com base no art.16 da Lei Complementar n.º 17 de 09/10/2001, no âmbito da Câmara Municipal de Paulínia, a Comissão de Avaliação de Desempenho,
nomeando os servidores efetivos Sra. Mônica de Moura Gomes Machado como
Presidente, os Srs. Rodrigo Antônio Quaiatti e Reginaldo Aparecido Naves como
membros, que ficam responsáveis por realizar as avaliações pertinentes, nos termos da lei, a partir desta data a saber.
Cumpra-se.Publique-se.
			
Paulínia, 06 de agosto de 2020
ANTÔNIO MIGUEL FERRARI
Presidente

CONSELHOS
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PAULÍNIA
ELEIÇÕES 2020
O Conselho Municipal de Saúde e a Secretaria Municipal de Saúde, com base
nas Leis:
Federal nº. 8.142/1990
Estadual – Complementar nº. 791/1995
Municipal nº. 2.419/2000
Decreto Municipal nº. 4.834/2001
Resolução do Conselho Nacional de Saúde nº. 453/2012
Que dispõem sobre a participação da comunidade na gestão do SUS Paulínia
Convocam as ELEIÇÕES que elegerão os representantes dos USUÁRIOS e dos
TRABALHADORES no Conselho Municipal de Saúde – Gestão: Setembro/2020 a
Setembro/2022, a saber:
REGULAMENTO
ELEIÇÃO REPRESENTANTES DAS USUÁRIAS E USUÁRIOS DO SUS
DIA DA VOTAÇÃO :
29 de agosto de 2020 (Sábado)
LOCAL:
Caco – Rua Maria das Dores Leal de Queiroz, 931 – Bairro Callegaris
HORÁRIO:
das 9 às 16 horas.
QUEM PODE SE CANDIDATAR:
Moradores das Regiões de Saúde: Centro, Monte Alegre, Planalto e São José,
maiores de 18 anos, preferencialmente usuários do Sistema Municipal de Saúde,
exceto:
- Munícipes com vínculo de subordinação administrativa ou técnica, dependência
econômica ou comunhão de interesses com a Administração Pública Municipal
(direta e indireta);
- Prestador de serviço de saúde público ou privado;
- Representantes ou trabalhadores, seja qual for o vínculo empregatício, dos Poderes Legislativo e Judiciário.
IMPORTANTE: O candidato concorrerá pela vaga da região de acordo com a UBS
onde está inscrito seu prontuário de saúde. Caso o candidato não possua prontuário em nenhuma UBS, será considerada a região conforme seu bairro de
residência.
REGIÃO CENTRO

REGIÃO
PLANALTO

REGIÃO SÃO JOSÉ

UBS CENTRO 1

UBS PLANALTO

UBS SÃO JOSÉ

UBS CENTRO 2

UBS AMÉLIA

UBS JOÃO ARANHA

UBS BETEL

REGIÃO MONTE
ALEGRE
UBS MONTE
ALEGRE
UBS
COOPERLOTES
UBS PARQUE DA
REPRESA

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA INSCRIÇÃO:
- Cópia da Cédula de Identidade (RG) ou outro documento de fé pública com foto;
- Cópia do Título de Eleitor ou o comprovante da última eleição inscritos na zona
323;
- Cópia do comprovante de endereço (conta recente de água, luz, telefone fixo)
ou declaração com 02 (duas) testemunhas com firma reconhecida em cartório;
- 02 (duas) fotos 3x4.
IMPORTANTE: Cada candidato terá o direito de indicar 02 (dois) fiscais, sendo
01 (um) titular e 01 (um) suplente, os quais deverão ser indicados no ato da
inscrição.
PERÍODO E LOCAL DE INSCRIÇÃO PARA CANDIDATOS:
Data: 10 a 13/08/2020 (de 2ª a 5ª feira)
Horário: das 8 às 17 horas
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DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA VOTAR:
Cédula de Identidade (RG) ou outro documento de fé pública com foto;
Número da Matrícula Funcional.

Local: Secretaria Municipal de Saúde – Paço Municipal
NÚMERO DE CANDIDATOS A SEREM ELEITOS POR REGIÃO:
Região

Titulares

Suplentes

Centro
Monte Alegre
Planalto
São José

3
3
2
2

3
3
2
2

IMPORTANTE: cada eleitor poderá votar em apenas 01 (um) candidato.
Segue abaixo a tabela com local de votação conforme local de lotação:
LOCAL DE LOTAÇÃO

LOCAL DE VOTAÇÃO

HMP

HMP

GERIATRIA

GERIATRIA

SAÚDE EM CASA

GERIATRIA

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA VOTAR:
Título de Eleitor (impresso ou por aplicativo) ou comprovante de votação na última
eleição inscritos na zona 323;
Cédula de Identidade (RG) – ou outro documento de fé publica com foto (original).

CENTRO DE ESPECIALIDADES

CENTRO DE ESPECIALIDADES

CTA

CENTRO DE ESPECIALIDADES

FARMÁCIA DE ALTO CUSTO

CENTRO DE ESPECIALIDADES

IMPORTANTE: Cada eleitor(a) poderá votar em apenas 01 candidata(o).

FISIOTERAPIA

CETREIM

CETREIM

CETREIM

CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO

CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO

ONCOLOGIA

HMP

PRATIC

CETREIM

CAPS II

CAPS II

CAPS AD

CETREIM

CAPS IJ

CAPS IJ

DEROD CENTRO

UBS CENTRO

DEROD PLANALTO

UBS PLANALTO

DEROD SÃO JOSÉ

UBS SÃO JOSÉ

DEROD MONTE ALEGRE

DEROD MONTE ALEGRE

VIGILÂNCIA SANITÁRIA

ZOONOSES

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

ZOONOSES

ZOONOSES

ZOONOSES

COLT

CENTRO DE ESPECIALIDADE

QUEM PODE VOTAR:
Moradores de Paulínia maiores de 16 anos.

APURAÇÃO DOS VOTOS:
Ocorrerá no mesmo local da votação, após o término da mesma, em local delimitado, com acesso permitido aos candidatos e comissão organizadora, que garantam
a fiscalização e condições adequadas para contagem dos votos. Em respeito a situação da pandemia os fiscais não deverão ficar no mesmo ambiente da apuração
de votos, apenas em caso de ausência/substituição do seu candidato.
Critérios para desempate: 1º) candidato com maior idade e; 2º) sorteio.
POSSE DOS CANDIDATOS ELEITOS:
Dia 16/09/2020 – na Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde.
ELEIÇÃO
REPRESENTANTES DAS TRABALHADORAS E TRABALHADORES DO SUS
DIA DA VOTAÇÃO:
02 de setembro de 2020 (4ª feira)
LOCAIS E HORÁRIOS DE VOTAÇÃO:
Hospital Municipal de Paulínia (H.M.P) – das 06h30 às 20 horas
Centro de Geriatria – das 06h30 às 20 horas
Demais Serviços de Saúde – das 11 às 14 horas
QUEM PODE SE CANDIDATAR:
Servidores públicos municipais ativos, inativos e aposentados, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, seja qual for o vínculo empregatício, exceto: cargos
e funções de confiança (de livre nomeação), prestadores de serviço público ou
privado (terceirizados ou temporários).
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA SE CANDIDATAR:
Cópia da Cédula de Identidade (RG) ou outro documento de fé pública com foto;
Número de Matrícula Funcional;
02 (duas) fotos 3x4.
IMPORTANTE: Cada candidato terá o direito de indicar 02 (dois) fiscais, sendo 01
(um) titular e 01 (um) suplente, os quais deverão ser indicados no ato da inscrição.
PERÍODO E LOCAIS DE INSCRIÇÕES PARA SE CANDIDATAR:
Data: 10 a 13/08/2020 (de 2ª a 5ª feira)
Locais: Todos os Serviços de Saúde e Secretaria Municipal de Saúde de Paulínia
Horários: das 8 às 17horas
NÚMERO DE CANDIDATOS A SEREM ELEITOS:
TITULARES

SUPLENTES

5

5

QUEM PODE VOTAR:
Servidores públicos municipais ativos, inativos e aposentados, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, incluindo-se os servidores públicos municipais de carreira
em cargos de comissão ou funções de confiança; excetuando-se os servidores
exclusivamente em comissionamento.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
APOSENTADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UBS CENTRO 1

UBS CENTRO 1

UBS CENTRO 2

UBS CENTRO 2

UBS PLANALTO

UBS PLANALTO

UBS MONTE ALEGRE

UBS MONTE ALEGRE

UBS COOPERLOTES

UBS COOPERLOTES

UBS JOÃO ARANHA

UBS JOÃO ARANHA

UBS AMÉLIA

UBS AMÉLIA

UBS BETEL

UBS BETEL

UBS SÃO JOSÉ

UBS SÃO JOSÉ

UBS PARQUE DA REPRESA

UBS PARQUE DA REPRESA

APURAÇÃO DOS VOTOS:
No dia 02/09/2020 às 20h30, na Sala de Imprensa do Paço Municipal.
Critérios para desempate: 1º) candidato com maior idade e; 2º) candidato com
maior tempo de trabalho no serviço público municipal de Paulínia; 3º) sorteio
POSSE DOS CANDIDATOS:
Dia 16/09/2020 – na Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde.
ORIENTAÇÕES GERAIS PARA AS ELEIÇÕES DO
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PAULÍNIA
- O material de divulgação da Eleição será elaborado e produzido pela Comissão
Eleitoral.
- A disposição dos nomes dos candidatos nas Cédulas de Votação, dar-se-á por
ordem alfabética.
- Cada candidato(a) terá o direito de indicar no máximo 02 (dois) fiscais, sendo 01
(um) titular e 01 (um) suplente, que deverão ser indicados pelo(a) candidato(a)
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no ato da inscrição, os quais serão devidamente identificados para exercerem
tal atividade (crachá). O fiscal suplente só atuará como fiscal na ausência do
fiscal titular.
- O(a) candidato(a) poderá fazer campanha eleitoral nas áreas externas das Unidades de Saúde, desde que siga as normas abaixo:
1) a abordagem do(a) candidato(a), junto aos usuários será exclusivamente individual estando proibido as manifestações de caráter coletivo;
2) o horário permitido para divulgação dos candidatos será conforme o horário de
funcionamento das unidades de saúde.
- É vedado ao candidato(a) agir de forma que prejudique os andamentos dos trabalhos nos Serviços de Saúde;
- A confecção, a distribuição da propaganda individual do(a) candidato(a), e o conteúdo do material confeccionado é de responsabilidade exclusiva do(a) candidato(a).
- Proibido o uso de carro de som e afins, a partir das 22 horas dos dias 28/08/2020
(dia anterior a eleição dos usuários) e 01/09/2020 (dia anterior a eleição dos
trabalhadores).
- Proibido realizar “boca de urna” dentro do local de votação.
- As denúncias de irregularidades nas inscrições dos candidatos e pedidos de
recursos de indeferimento de candidaturas deverão ser encaminhadas à Comissão Eleitoral, por escrito, identificadas e protocoladas na Secretaria Municipal de
Saúde, até as 17 horas do dia 18/08/2020 (3ª feira).
- As denúncias de irregularidades no dia da ELEIÇÃO deverão ser encaminhadas
à Comissão Eleitoral, que providenciará a averiguação da mesma e o seu registro em ata.
Observação: Na tabela que especifica as unidades que compõem cada região, houve um erro na tabela publicada anteriormente que foi agora corrigido.
A UBS João Aranha que na tabela anterior estava na região do Planalto pertence à região do São José. A UBS Amélia que na tabela saiu como sendo
da região do São José pertence à região do Planalto.
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