DIÁRIO OFICIAL
ATOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA
Diário Oficial - Ano XXVIII - Edição 1.690 - 03 de Setembro de 2021
GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 3.946, DE 02 DE SETEMBRO DE 2021
(Projeto de Lei nº 115/2021 de autoria do Ver. Alex Eduardo)
“INSTITUI NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA O PROGRAMA ‘MULHER VIVA’, DESTINADO AO APOIO ÀS MULHERES EM SITUAÇÃO DE
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR.”
A Câmara Municipal APROVOU e eu, Prefeito do Município de Paulínia,
SANCIONO e PROMULGO a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica instituído no âmbito do Município de Paulínia, o Programa Mulher
Viva, destinado ao apoio às mulheres em situação de violência doméstica e familiar.
Parágrafo único - O Programa Mulher Viva tem como foco desenvolver e fortalecer ações voltadas à promoção da autonomia financeira das mulheres em situação
de violência doméstica e familiar, promovendo medidas de qualificação profissional, de geração de emprego e renda e de inserção no mercado de trabalho.
Art. 2º - São diretrizes do Programa Mulher Viva:
I - Oferta de condições de autonomia financeira, por meio de programas de qualificação profissional, de geração de emprego e renda e de intermediação de mão
de obra;
II - Capacitação e sensibilização permanentes dos servidores públicos para oferta
de atendimento qualificado e humanizado às mulheres em situação de violência
doméstica e familiar, observados os princípios da dignidade da pessoa humana,
da igualdade e da não revitimização;
III - acesso a atividades ocupacionais e à renda, por meio da oferta de oportunidades de ocupação e de qualificação profissional.
Art. 3º - O Programa Mulher Viva consistirá em:
I - Mobilizar empresas para disponibilização de vagas para contratação e de oportunidades de trabalho para as mulheres em situação de violência doméstica e
familiar;
II - Orientar mulheres em situação de violência doméstica e familiar quanto aos
seus direitos e oportunidades;
III – (....) VETADO
Art. 4º - O Programa “Mulher Viva” será desenvolvido e implantado no município,
podendo expandir para áreas públicas destinadas pelo Poder Executivo Municipal
para essa finalidade.
Art. 5º - Fica o Poder Executivo autorizado a firmar convênios para execução do
Programa Mulher Viva com os seguintes órgãos:
I – (....) VETADO;
II - Ministério Público do Estado de São Paulo – MP-SP;
III - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – TJ-SP;
IV - Defensoria Pública do Estado de São Paulo;
V - Ordem dos Advogados do Brasil - OAB Paulínia.
Parágrafo único - O convênio de que trata o caput tem como finalidade fortalecer
a rede de atendimento à mulher vítima de violência doméstica e familiar, oferecen-

do recomendação e encaminhamento para que as vítimas sejam atendidas pelos
serviços do Município.
Art. 6º - Poderá o Poder Executivo firmar convênios de formação, treinamento e
sensibilização com as empresas apoiadoras do programa Mulher Viva.
Art. 7º - O Poder Executivo regulamentará as formas de execução desta Lei para
viabilizar a implementação do programa Mulher Viva.
Art. 8º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação
Paulínia, 02 de Setembro de 2021.
EDNILSON CAZELLATO
Prefeito Municipal
Lavrado e publicado no Gabinete do Prefeito, na data supra.
PATRÍCIA CALVO MARIN
Secretária Mun. de Chefia de Gabinete
GUILHERME MELLO GRAÇA
Secretário dos Negócios Jurídicos – Interino

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 107/2021
PROTOCOLO Nº 15924/2021
SC Nº 1048-1049-1050/2021 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES
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 107/2021 referente ao REGISTRO DE PREÇOS PARA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES.
CNPJ: 61.418.042/0001-31
Razão Social: CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS
E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA
Valor
Item: Qtde: Unid:
Descrição:
Unitário:
1ª
COLETOR DE URINA ESTÉRIL INFANTIL UNISR$
13
6.000
PÇ
SEX
0,38
CNPJ: 04.063.331/0001-21
Razão Social: CIRURGICA UNIAO LTDA
1ª

Item:

Qtde:

Unid:

Descrição:

Valor
Unitário:

18

5.000

PÇ

COLETOR URINA UNISSEX NÃO ESTERIL
24HS BRANCO FR 2000 ML (PARA COLETA DE
URINA DE 24 HORAS)

R$
3,55

Expediente: A publicação do Diário Oficial do Município de Paulínia obedece à Lei 1.753 de 09/11/93, que cria a Imprensa Oficial do Município de Paulínia. Este Diário 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 (Secretaria de Governo e Serviço de Expediente), Secretaria de Planejamento e Coordenação (Serviço de
Informática) e Secretaria de Negócios Jurídicos. Versão Digital
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CNPJ: 30.545.120/0001-35
Razão Social: FERNANDA DAMASCENO LIMA
Item:

1

Qtde:

95.000

Unid:

PÇ

1ª

8

6.000

PÇ

Descrição:
TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO
COM FLUORETO DE SÓDIO + EDTA (CONTEÚDO POR TUBO: 6 MG FLUORETO DE
SÓDIO E 12 MG EDTA), EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, INCOLOR, ESTÉRIL, MEDINDO
APROXIMADAMENTE 13X75MM, ASPIRAÇÃO
ENTRE MÍNIMA 2ML E MÁXIMA DE 4,5ML,
NÃO SILICONIZADO, ROLHA DE BORRACHA
SILICONIZADA COM TAMPA PLÁSTICA PROTETORA COM OU SEM ROSCA, NA COR CINZA E ETIQUETA CONTENDO: IDENTIFICAÇÃO
DO FABRICANTE, Nº DE LOTE, PRAZO DE
VALIDADE E VOLUME DE ASPIRAÇÃO.
TUBO PARA COLETA DE SANGUE PARA MICROCOLETA DE SANGUE CAPILAR, EM POPLIPROPILENO, CAPACIDADE DE 600 MICROLITROS, COM GEL SEPARADOR E ATIVADOR
DE COÁGULO, COM TAMPA PLÁSTICA, COM
SISTEMA DE ENCAIXE POR ENCAIXE OU
ROSCA, NA COR AMARELA, CONTENDO: Nº
DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E CAPACIDADE VOLUMÉTRICA.

Valor
Unitário:

R$
0,45

R$
0,79

4

Qtde:

60.000

Unid:

PÇ

1ª

11

15

1.200

120.000

PÇ

PÇ

Descrição:
TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO
COM CITRATO DE SÓDIO (CONTEÚDO LÍQUIDO POR TUBO: 0,3ML DE SOLUÇÃO DE
CITRATO TAMPONADO 0,109M - 3,2%) PROPORÇÃO 9:1., EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, INCOLOR, ESTÉRIL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 13X75MM, ASPIRAÇÃO MÁXIMA
DE 2,7ML, NÃO SILICONIZADO, ROLHA DE
BORRACHA SILICONIZADA COM TAMPA
PLÁSTICA PROTETORA COM OU SEM ROSCA
NA COR AZUL, E ETIQUETA CONTENDO: Nº
DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE, Nº DE REFERÊNCIA VOLUME DE ASPIRAÇÃO.
TUBO PARA COLETA A VÁCUO, EM PLÁSTICO
P.E.T., COM CITRATO DE SÓDIO A 3,2% PARA
SANGUE TOTAL EM AMOSTRAS PEDIÁTRICAS E NEONATAIS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 16MMX75MM, ASPIRAÇÃO DE ATÉ
2,0ML, COM TAMPA ROSCA COR AZUL CLARA. ESTERILIZADO POR RADIAÇÃO GAMA.
COLETOR UNIVERSAL OPACO PARA URINA/
FEZES/ESCARR O PARA SECREÇÃO, ESTÉRIL, TAMPA ROSCA VERMELHA, CAPACIDADE
80ML.

6.000

PÇ

16

70.000

PÇ

17

2.000

PÇ

Valor
Unitário:

R$
0,54

Qtde:

R$
2,80

Descrição:

Valor
Unitário:

PÇ

FRASCO CILINDRICO DE POLIETILENO, COM
TAMPA DE ROSCA E DISPOSITIVO CONTAGOTAS NA TAMPA, FILTRO INTERNO DE
POLIÉSTER DE 250 À 500 MICRAS, LÍQUIDO
CONSERVANTE FORMALINA DE 5% À 10%
TAMPONADA E DISPOSITIVO INTERNO DOSADOR DE NO MINIMO DE 1,0 GRAMA DE
FEZES, PARA EXAMES PARASITOLÓGICOS,
ARMAZENAMENTO EM TEMPERATURA AMBIENTE, COM FORNECIMENTO DE BANDEJA
PARA SEDIMENTAÇÃO DA AMOSTRA UTILIZANDO O MÉTODO DE CONCENTRAÇÃO
SEM NECESSIDADE DE CENTRIFUGAÇÃO.

12

30.000

R$
2,25

CNPJ: 01.854.654/0001-45
Razão Social: PONTUAL COMERCIAL EIRELI
Qtde:

Unid:

R$
0,57

CNPJ: 03.434.334/0001-61
Razão Social: MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
Valor
Item: Qtde: Unid:
Descrição:
Unitário:
TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO
COM GEL SEPARADOR E ATIVADOR DE COÁGULO, EM PLÁSTICO INCOLOR, ESTÉRIL,
MEDINDO 13X100MM, ASPIRAÇÃO ENTRE
MÍNIMA 4ML E MÁXIMA DE 6ML, NÃO SILICOR$
3
280.000
PÇ NIZADO, ROLHA DE BORRACHA SILICONI0,65
1ª
ZADA, COM TAMPA PLÁSTICA PROTETORA
COM OU SEM ROSCA, NA COR AMARELA OU
VERMELHA E ETIQUETA CONTENDO: Nº DE
LOTE, PRAZO DE VALIDADE E VOLUME DE
ASPIRAÇÃO.
TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO
SEM ADITIVO COM ATIVADOR DE COÁGULO,
R$
5
2.500
PÇ EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, INCOLOR,
0,70
ESTÉRIL, MEDINDO APROXIMADAMENTE
16X100MM, ASPIRAÇÃO DE 9 A 10ML, NÃO

R$
0,28

Unid:

1ª

Item:

R$
0,36

R$
0,70

CNPJ: 52.541.273/0001-47
Razão Social: NL COMERCIO EXTERIOR LTDA
Item:

CNPJ: 25.067.657/0001-05
Razão Social: MEDICAL CHIZZOLINI LTDA
Item:

7

SILICONIZADO, ROLHA DE BORRACHA
CONVENCIONAL, SILICONIZADA, NA COR
VERMELHO E ETIQUETA CONTENDO: Nº DE
LOTE, PRAZO DE VALIDADE, E VOLUME DE
ASPIRAÇÃO.
TUBO PARA COLETA DE SANGUE PARA MICROCOLETA DE SANGUE CAPILAR, EM POPLIPROPILENO, CAPACIDADE DE 500 MICROLITROS, CONTENDO EDTA K3 OU K2 COMO
ANTICOAGULANTE, COM TAMPA PLÁSTICA,
COM SISTEMA DE ENCAIXE POR ENCAIXE
OU ROSCA, NA COR LILÁS OU ROXA, CONTENDO: Nº DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E
CAPACIDADE VOLUMÉTRICA.
COLETOR UNIVERSAL OPACO PARA URINA/
FEZES/ESCARR O, NÃO ESTÉRIL, TAMPA
ROSCA BRANCA CAPACIDADE 80ML;
COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO GARRAFA DE 1200ML

2

180.000

PÇ

6

5.000

PÇ

1ª

Descrição:
TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO
COM EDTA DIPOTÁSSICO OU TRIPOTÁSSICO
(CONTEÚDO POR TUBO: 5,4MG DE EDTA),
EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, INCOLOR,
ESTÉRIL, MEDINDO APROXI-MADAMENTE
13X75MM, ASPIRAÇÃO ENTRE MÍNIMA DE
2ML E MÁXIMA DE 3ML, NÃO SILICONIZADO,
ROLHA DE BORRACHA SILICONIZADA COM
TAMPA PLÁSTICA COM OU SEM ROSCA NA
COR ROXA E ETIQUETA CONTENDO: Nº DE
LOTE, PRAZO DE VALIDADE E VOLUME DE
ASPIRAÇÃO. EMBALADO EM MATERIAL RESISTENTE AOS PROCESSOS DE MANUSEIO,
FECHADO ADEQUADAMENTE, CAPAZ DE
MANTER SUA INTEGRIDADE DO PRODUTO
ATÉ A SUA UTILIZAÇÃO.
TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO
COM EDTA DIPOTÁSSICO (CONTEÚDO
POR TUBO: 5,4MG DE EDTA), EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, INCOLOR, ESTÉRIL,
MEDINDO APROXIMADAMENTE 13X75MM,
ASPIRAÇÃO MÍNIMA DE 4 E MÁXIMA DE 5ML,
NÃO SILICONIZADO, ROLHA DE BORRACHA
SILICONIZADA COM TAMPA PLÁSTICA COM
OU SEM ROSCA NA COR ROXA E ETIQUETA
CONTENDO: Nº DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E VOLUME DE ASPIRAÇÃO.

Valor
Unitário:

R$
0,48

R$
0,51

Revogo os itens: 9, 10, 14.
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, 03 SET 2021.
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EDNILSON CAZELLATO
PREFEITO MUNICIPAL
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SOB Nº 243/2021
PROTOCOLADO: nº 06.948/2021.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PAULÍNIA.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPOS PARA
BOMBA DE INFUSÃO.
CNPJ: 02.357.251/0001-53
Razão Social: LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E
HOSPITALARES S.A.
LOTE 1
Valor
Item: Qtde: Unid: Descrição:
Unitário:
1ª
EQUIPO PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES
1.1. 15000 CPR
R$ 29,00
PARENTERAIS
EQUIPO PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES
1.2. 4000 CPR
R$ 29,00
PARENTERAIS FOTOSSENSÍVEIS

DATA DA FORMALIZAÇÃO DA ATA: 23/08/2021.
PRAZO: 12 (doze) meses, consecutivos a partir da sua assinatura, não cabendo
quaisquer prorrogações. Sendo que parte do pagamento será feita com créditos
orçamentários referentes ao ano de 2021 e a outra parte com créditos referentes
ao ano de 2022.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico 080/2021.

3

2000

KIT

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SOB Nº 244/2021
PROTOCOLADO: nº 13.885/2021.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PAULÍNIA.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CATETER VENOSO
CENTRAL, KIT ELETRODO MARCAPASSO, KIT INTRODUTOR PERCUTÂNEO
E CATETERES UMBILICAIS.
CNPJ: 30.322.475/0001-65
Razão Social: DOCTORMED COMERCIAL EIRELI
1ª Item: Qtde: Unid:

1

2

50

50

KIT

KIT

Descrição:
KIT CATETER DUPLO LÚMEN PARA ACESSO
VENOSO CENTRAL LONGA PERMANÊNCIA,
PEDIÁTRICO, 4FRX16CM, AGULHA 19G, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CONTENDO NO MÍNIMO: 1
CATETER EM POLIURETANO, BIOCOMPATÍVEL,
HIDROFÍLICO, RADIOPACO, CENTIMETRADO,
COM CLAMPS E ADAPTADORES LUER LOCK
COM VÁLVULA COM CÂMARA QUE POSSIBILITA
A PUNÇÃO, SEM ABRIR O SISTEMA, DIMINUINDO O RISCO DE INFECÇÃO. 1 DILATADOR 5FR,
1 FIO GUIA EM J COM PONTAS FLEXÍVEIS, 1
AGULHA DE PUNÇÃO E DE ANESTESIA, 1 BISTURI DESCARTÁVEL (CABO E LÂMINA), CAMPO
CIRÚRGICO FENESTRADO. O MATERIAL DEVERÁ ESTAR ACONDICIONADO EM EMBALAGEM
INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM
FACE TRANSPARENTE QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL, ANTES DE SUA UTILIZAÇÃO, RESISTENTE, QUE MANTENHA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ A SUA UTILIZAÇÃO,
TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE
LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO E NÚMERO
DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.
KIT CATETER DUPLO LÚMEN PARA ACESSO
VENOSO CENTRAL LONGA PERMANÊNCIA,
PEDIÁTRICO, 5FRX15CM, AGULHA 19G, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CONTENDO NO MÍNIMO: 1
CATETER EM POLIURETANO, BIOCOMPATÍVEL,
HIDROFÍLICO, RADIOPACO, CENTIMETRADO,
COM CLAMPS E ADAPTADORES LUER LOCK
COM VÁLVULA COM CÂMARA QUE POSSIBILITA
A PUNÇÃO, SEM ABRIR O SISTEMA, DIMINUINDO O RISCO DE INFECÇÃO. 1 DILATADOR 6FR,
1 FIO GUIA EM J COM PONTAS FLEXÍVEIS, 1
AGULHA DE PUNÇÃO E DE ANESTESIA, 1 BIS

Valor
Unitário:

TURI DESCARTÁVEL (CABO E LÂMINA), CAMPO
CIRÚRGICO FENESTRADO. O MATERIAL DEVERÁ ESTAR ACONDICIONADO EM EMBALAGEM
INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO,
COM FACE TRANSPARENTE QUE PERMITA A
VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL, ANTES DE SUA
UTILIZAÇÃO, RESISTENTE, QUE MANTENHA A
INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ A SUA UTILIZAÇÃO, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO
DE VALIDADE, MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO
E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA
SAÚDE.
KIT CATETER DUPLO LÚMEN PARA ACESSO
VENOSO CENTRAL LONGA PERMANÊNCIA,
ADULTO, 7FRX20CM, AGULHA 19G, ESTÉRIL,
DESCARTÁVEL, CONTENDO NO MÍNIMO: 1
CATETER EM POLIURETANO, BIOCOMPATÍVEL,
HIDROFÍLICO, RADIOPACO, CENTIMETRADO,
COM CLAMPS E ADAPTADORES LUER LOCK
COM VÁLVULA COM CÂMARA QUE POSSIBILITA
A PUNÇÃO, SEM ABRIR O SISTEMA, DIMINUINDO O RISCO DE INFECÇÃO. 1 DILATADOR 8FR,
1 FIO GUIA EM J COM PONTAS FLEXÍVEIS, 1
AGULHA DE PUNÇÃO E DE ANESTESIA, 1 BISTURI DESCARTÁVEL (CABO E LÂMINA), CAMPO
CIRÚRGICO FENESTRADO. O MATERIAL DEVERÁ ESTAR ACONDICIONADO EM EMBALAGEM
INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO,
COM FACE TRANSPARENTE QUE PERMITA A
VISUALIZAÇÃO DO MATERIAL, ANTES DE SUA
UTILIZAÇÃO, RESISTENTE, QUE MANTENHA A
INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ A SUA UTILIZAÇÃO, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO
DE VALIDADE, MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO
E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA
SAÚDE.

R$
116,28

DATA DA FORMALIZAÇÃO DA ATA: 30/08/2021.
PRAZO: 12 (doze) meses, consecutivos a partir da sua assinatura, não cabendo
quaisquer prorrogações. Sendo que parte do pagamento será feita com créditos
orçamentários referentes ao ano de 2021 e a outra parte com créditos referentes
ao ano de 2022.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico 092/2021.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E SERVIÇOS/DICONT

R$
130,90

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SOB Nº 245/2021
PROTOCOLADO: nº 9.197/2021.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PAULÍNIA.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONFECCIONADOS EM TECIDOS E NÃO TECIDOS.
CNPJ: 04.063.331/0001-21
Razão Social: CIRURGICA UNIAO LTDA
1ª

Item Qtd.
7

R$
116,80

1700

Unid.
PCT

Descrição
HASTE FLEXÍVEL COM PONTA DE ALGODÃO NAS
DUAS EXTREMIDADES, QUE CONTENHA NO MÍNIMO 75 UNIDADES.

Valor
Unitário
R$ 1,47

DATA DA FORMALIZAÇÃO DA ATA: 30/08/2021.
PRAZO: 12 (doze) meses, consecutivos a partir da sua assinatura, não cabendo
quaisquer prorrogações. Sendo que parte do pagamento será feita com créditos
orçamentários referentes ao ano de 2021 e a outra parte com créditos referentes
ao ano de 2022.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico 065/2021.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E SERVIÇOS/DICONT
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EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SOB Nº 246/2021
PROTOCOLADO: nº 9.197/2021.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PAULÍNIA.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONFECCIONADOS EM TECIDOS E NÃO TECIDOS.
CNPJ: 31.997.707/0001-48
Razão Social: CUIDA PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI
Item Qtd. Unid.
Descrição

1ª

11

32000

PÇ

COMPRESSA PARA CURATIVO CIRURGICO.
COMPOSTO DE DUAS CAMADAS DE ALGODAO
HIDROFILO. RECOBERTA EM TECIDO DE
GASE HIDROFILA,13 FIOS/CM². USO UNICO,
DESCARTAVEL. MEDINDO 10X15CM DOBRADA,
COM 4 A 6 DOBRAS. ESTERIL.

Valor
Unitário

10

850

PCT

12

3250

PÇ

14

5200

PCT

R$ 0,89

DATA DA FORMALIZAÇÃO DA ATA: 30/08/2021.
PRAZO: 12 (doze) meses, consecutivos a partir da sua assinatura, não cabendo
quaisquer prorrogações. Sendo que parte do pagamento será feita com créditos
orçamentários referentes ao ano de 2021 e a outra parte com créditos referentes
ao ano de 2022.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico 065/2021.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E SERVIÇOS/DICONT
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SOB Nº 247/2021
PROTOCOLADO: nº 9.197/2021.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PAULÍNIA.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONFECCIONADOS EM TECIDOS E NÃO TECIDOS.
CNPJ: 48.939.276/0001-66
Razão Social:
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI
Valor
Item
Qtd.
Unid.
Descrição
Unitário
COMPRESSA CIRÚRGICA, TIPO CAMPO OPERATÓRIO, PRÉ-LAVADA, ESTÉRIL, TIPO II, MEDINDO NO MÍNIMO 25 X 28CM, COM NO MÍNIMO
5 UNIDADES, COM MARCADOR RADIOPACO
“TIPO FIO” EM TODO O CORPO DA COMPRESSA. CONSTITUÍDA DE QUATRO CAMADAS DE
100% ALGODÃO COM NO MÍNIMO 16 FIOS
POR CM2, 20GR, NA COR BRANCA, COSTURA REFORÇADA NOS 4 CANTOS, BORDAS
DEVIDAMENTE ACABADAS COM OVER-LOCK.
CADARÇO NA FORMA DE ALÇA, DE NO MÍNIMO
30CM DE COMPRIMENTO E FIXADO EM UMA
DAS EXTREMIDADES DA COMPRESSA. ISENTA
1ª
DE ALVEJANTE ÓPTICO, AMIDO, SUBSTÂNCIAS
GORDUROSAS, FIOS SOLTOS, MANCHAS,
4
20000
PCT
R$ 5,50
RASGOS E REBARBAS. DEVERÁ ATENDER A
NBR 14767. EMBALAGEM INDIVIDUAL, DUPLA,
EM MATERIAL QUE COM SELAGEM EFICIENTE
QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA, ABERTURA ASSÉPTICA E GARANTA A INTEGRIDADE
DO PRODUTO.
COMPRESSA DE GAZE 13 FIOS, ESTÉRIL,
ENVELOPE COM 10 UNIDADES, 7,5 X 7,5CM,
COMPOSTA POR TECIDO 100% ALGODÃO,
ALVEJADO, INODORO E INSÍPIDO, COM CINCO
DOBRAS E OITO CAMADAS, ESTERILIZADA EM
ÓXIDO DE ETILENO, ISENTA DE AMIDO E ALVEJANTE ÓPTICO. HIDRÓFILA. COM BORDAS
DEVIDAMENTE VOLTADAS PARA DENTRO, SEM
SOLTURA DE FIOS, OU QUAISQUER OUTROS
DEFEITOS PREJUDICIAIS À SUA PERFEITA UTILIZAÇÃO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL
6
250000 ENV
R$ 0,58
GRAU CIRÚRGICO, COM SELAGEM EFICIENTE
QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA, ABERTURA ASSÉPTICA E GARANTA A INTEGRIDADE
DO PRODUTO.

COMPRESSA CIRÚRGICA, TIPO CAMPO OPERATÓRIO, PRÉ-LAVADA, ESTÉRIL, TIPO II, MEDINDO NO MÍNIMO 10 X 09CM, COM NO MÍNIMO
5 UNIDADES, COM MARCADOR RADIOPACO
“TIPO FIO” EM TODO O CORPO DA COMPRESSA. CONSTITUÍDA DE QUATRO CAMADAS DE
100% ALGODÃO COM NO MÍNIMO 16 FIOS
POR CM2, 20GR, NA COR BRANCA, COSTURA REFORÇADA NOS 4 CANTOS, BORDAS
DEVIDAMENTE ACABADAS COM OVER-LOCK.
CADARÇO NA FORMA DE ALÇA, DE NO MÍNIMO
30CM DE COMPRIMENTO E FIXADO EM UMA
R$ 3,90
DAS EXTREMIDADES DA COMPRESSA. ISENTA
DE ALVEJANTE ÓPTICO, AMIDO, SUBSTÂNCIAS
GORDUROSAS, FIOS SOLTOS, MANCHAS,
RASGOS E REBARBAS. DEVERÁ ATENDER A
NBR 14767. EMBALAGEM INDIVIDUAL, DUPLA,
EM MATERIAL QUE COM SELAGEM EFICIENTE
QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA, ABERTURA ASSÉPTICA E
GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO.
COMPRESSA ALGODONADA 15CM X 60CM
POR APROXIMADAMENTE 30 CM À 60 CM,
ESTÉRIL PARA UTILIZAÇÃO EM CIRURGIAS
DE SAFENECTOMIA CONSTITUÍDO POR UMA
MANTA DE ALGODÃO ENVOLTA POR TECIDO
DE GAZE DE 13 FIOS/CM2
HIDROFILIZADO, SUPER ABSORVENTE. EMBALAGEM INDIVIDUAL, SIMPLES, EM MATERIAL
R$ 1,20
QUE COM SELAGEM EFICIENTE QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA, ABERTURA
ASSÉPTICA E GARANTA A INTEGRIDADE DO
PRODUTO.
COMPRESSA DE RAYON 7,5X5CM ESTÉRIL
EM ENVELOPE COM NO MÍNIMO 5 UNIDADES.
EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU
CIRÚRGICO, COM SELAGEM EFICIENTE QUE
R$ 3,00
PROMOVA BARREIRA MICROBIANA, ABERTURA
ASSÉPTICA E GARANTA A INTEGRIDADE DO
PRODUTO.

DATA DA FORMALIZAÇÃO DA ATA: 30/08/2021.
PRAZO: 12 (doze) meses, consecutivos a partir da sua assinatura, não cabendo
quaisquer prorrogações. Sendo que parte do pagamento será feita com créditos
orçamentários referentes ao ano de 2021 e a outra parte com créditos referentes
ao ano de 2022.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico 065/2021.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E SERVIÇOS/DICONT
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SOB Nº 248/2021
PROTOCOLADO: nº 9.197/2021.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PAULÍNIA.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONFECCIONADOS EM TECIDOS E NÃO TECIDOS.
CNPJ: 03.434.334/0001-61
Razão Social: MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
Valor
Item Qtd. Unid.
Descrição
Unitário
FIXADOR PARA TUBO ENDOTRAQUEAL, COMPOSTO POR DUAS BANDAS, DE TECIDO DE ALR$
GODÃO OU ESPUMA, HIPOALERGÊNICO, ATÓXI27,30
8
2600
PÇ
CO, COM FIXAÇÃO ATRAVÉS DE VELCRO.
1ª
LENÇOL DESCARTÁVEL EM NÃOTECIDO (SMS)
COM ELÁSTICO 0,90 X 2,10M GRAMATURA 30.
O PRODUTO DEVERÁ ESTAR ACONDICIONADO
EM EMBALAGEM PLÁSTICA, COM NO MÍNIMO 10
E NO MÁXIMO 100 PEÇAS, DEVENDO MANTER
R$
13 5000
PÇ
SUA INTEGRIDADE ATÉ O MOMENTO DE SUA
15,37
UTILIZAÇÃO.

DATA DA FORMALIZAÇÃO DA ATA: 30/08/2021.
PRAZO: 12 (doze) meses, consecutivos a partir da sua assinatura, não cabendo
quaisquer prorrogações. Sendo que parte do pagamento será feita com créditos
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orçamentários referentes ao ano de 2021 e a outra parte com créditos referentes
ao ano de 2022.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico 065/2021.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E SERVIÇOS/DICONT
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SOB Nº 249/2021
PROTOCOLADO: nº 9.197/2021.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PAULÍNIA.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONFECCIONADOS EM TECIDOS E NÃO TECIDOS.
CNPJ: 23.236.167/0001-51
Razão Social: NORTH MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI
Valor
1ª Item Qtd. Unid.
Descrição
Unitário
COBERTURA IMPERMEÁVEL PARA MESA
CIRÚRGICA AUXILIAR ESTÉRIL, EM NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO GRAU MÉDICO,
REPELENTE A ÁLCOOL, IODOPOVIDINA E
CLOREXIDINA, ISENTO DE PROPAGAÇÃO DE
CHAMAS, BARREIRA PARA EMISSÃO DE FLUÍDOS E MICROORGANISMO COM REFORÇO
ABSORVENTE MEDINDO 0,70 X 1,40 M CONTRA
ABRASÃO, CALOR E MICROORGANISMOS
MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,30 X 2,30M.
R$
15
8000 PCT
VALIDADE DA ESTERILIZAÇÃO - 3 ANOS. O PRO- 11,00
DUTO DEVERÁ ESTAR ACONDICIONADO EM
PAPEL GARU CIRÚRGICO, DEVENDO MANTER
SUA INTEGRIDADE ATÉ O MOMENTO DE SUA
UTILIZAÇÃO.
AVENTAL DESCARTÁVEL PARA ACOMPANHANTE COM MANGA LONGA COM AMARRILHO
NA CINTURA E NO PESCOÇO, COM ABERTURA
POSTERIOR, COM MEDIDA MÍNIMA DE 1.40M DE
COMPRIMENTO, CONFECCIONADO EM FALSO
17
8000
PÇ TECIDO, 100% POLIPROPILENO, 20 GRAMAS,
R$ 3,60
EMBALADOS UNITARIAMENTE OU EM PACOTES
COM NO MÁXIMO 10 PEÇAS.

DATA DA FORMALIZAÇÃO DA ATA: 30/08/2021.
PRAZO: 12 (doze) meses, consecutivos a partir da sua assinatura, não cabendo
quaisquer prorrogações. Sendo que parte do pagamento será feita com créditos
orçamentários referentes ao ano de 2021 e a outra parte com créditos referentes
ao ano de 2022.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico 065/2021.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E SERVIÇOS/DICONT
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SOB Nº 251/2021
PROTOCOLADO: nº 9.197/2021.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PAULÍNIA.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONFECCIONADOS EM TECIDOS E NÃO TECIDOS.
CNPJ: 12.927.876/0001-67
Razão Social: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Item Qtd.

1ª

2

1000

Unid.

PCT

CNPJ: 04.878.432/0001-50
Razão Social: RCM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA
Valor
Item Qtd.
Unid.
Descrição
Unitário
AVENTAL DESCARTÁVEL PARA PACIENTE
SEM MANGA, COM AMARRILHO NA CINTURA E NO PESCOÇO, COM ABERTURA POS1ª
TERIOR, COM MEDIDA MÍNIMA DE 1.40M
9
34000
PÇ
DE COMPRIMENTO, CONFECCIONADO EM R$ 6,49
FALSO TECIDO, 100% POLIPROPILENO, NA
COR AZUL ESCURA, 50 GRAMAS, EMBALADOS UNITARIAMENTE OU EM PACOTES
COM NO MÁXIMO 10 PEÇAS.

DATA DA FORMALIZAÇÃO DA ATA: 30/08/2021.
PRAZO: 12 (doze) meses, consecutivos a partir da sua assinatura, não cabendo
quaisquer prorrogações. Sendo que parte do pagamento será feita com créditos
orçamentários referentes ao ano de 2021 e a outra parte com créditos referentes
ao ano de 2022.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico 065/2021.

Valor
Unitário

ALGODÃO HIDRÓFILO 500 GRAMAS CONFECCIONADO EM 100% FIBRAS DE ALGODÃO, ISENTO DE
IMPUREZAS E GRUMOS, USO ÚNICO, NÃO ESTÉRIL, COR BRANCA, ABSORVENTE, INODORO,
EM FORMATO DE MANTA, COM ESPESSURA
ENTRE 1 E 1,5CM, ENVOLVIDA EM PAPEL APROR$ 9,80
PRIADO, NA FORMA DE ROLO, CUJA LARGURA E
COMPRIMENTO PERMITAM QUE ELE SEJA DOBRADO, NO MÍNIMO 25MM SOBRE AS MARGENS DA
CAMADA DE ALGODÃO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA, COM SELAGEM EFICIENTE
QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO.

DATA DA FORMALIZAÇÃO DA ATA: 30/08/2021.
PRAZO: 12 (doze) meses, consecutivos a partir da sua assinatura, não cabendo
quaisquer prorrogações. Sendo que parte do pagamento será feita com créditos
orçamentários referentes ao ano de 2021 e a outra parte com créditos referentes
ao ano de 2022.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico 065/2021.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E SERVIÇOS/DICONT
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SOB Nº 252/2021
PROTOCOLADO: nº 9.197/2021.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PAULÍNIA.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONFECCIONADOS EM TECIDOS E NÃO TECIDOS.
CNPJ: 39.423.689/0001-00
Razão Social: VITOR FELIPE SILVA DE MACEDO PINTO 27008308817
Item

Qtd.

Unid.

Descrição

PCT

COMPRESSA DE GAZE 13 FIOS 7,5X7,5CM NÃO
ESTÉRIL, COMPOSTA POR TECIDO 100% ALGODÃO, ALVEJADO, INODORO E INSÍPIDO, COM
CINCO DOBRAS E OITO CAMADAS, ISENTA DE
AMIDO E ALVEJANTE ÓPTICO. HIDRÓFILA. COM
BORDAS DEVIDAMENTE VOLTADAS PARA DENTRO, SEM SOLTURA DE FIOS, OU QUAISQUER
OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS À SUA PERFEITA UTILIZAÇÃO. EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, COM NO MÍNIMO 500 UNIDADES, COM
SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SOB Nº 250/2021
PROTOCOLADO: nº 9.197/2021.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PAULÍNIA.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONFECCIONADOS EM TECIDOS E NÃO TECIDOS.

Descrição

1ª

5

10000

Valor
Unitário

R$
23,35

DATA DA FORMALIZAÇÃO DA ATA: 30/08/2021.
PRAZO: 12 (doze) meses, consecutivos a partir da sua assinatura, não cabendo
quaisquer prorrogações. Sendo que parte do pagamento será feita com créditos
orçamentários referentes ao ano de 2021 e a outra parte com créditos referentes
ao ano de 2022.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico 065/2021.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E SERVIÇOS/DICONT
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SOB Nº 253/2021
PROTOCOLADO: nº 08.401/2021.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PAULÍNIA.
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OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE AREIA FINA BRANCA
LAVADA.
CNPJ: 35.373.188/0001-06
Razão Social: A. V. P. ROSOLEN
Item Qtd. Unid.
LOTE 1

LOTE 2

Descrição

Valor
Unitário

01

500

M3

AREIA FINA LAVADA, COADA, EM METRO
CÚBICO

R$
114,00

01

1500

M3

AREIA FINA LAVADA, COADA, EM METRO
CÚBICO

R$
114,00

DATA DA FORMALIZAÇÃO DA ATA: 30/08/2021.
PRAZO: 12 (doze) meses, consecutivos a partir da sua assinatura, sendo que
parte do pagamento será feita com créditos orçamentários referentes ao ano de
2021 e a outra parte com créditos referentes ao ano de 2022.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico 070/2021.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E SERVIÇOS/DICONT
EXTRATO DE CONTRATO SOB Nº 126/2021
PROTOCOLADO: 25.426/2019.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PAULÍNIA.
CONTRATADA: BRAED EVENTOS EIRELI
CNPJ sob nº 15.271.957/0001-40.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PLANEJAR, ARBITRAR E EXECUTAR CAMPEONATOS E FESTIVAIS DESPORTIVOS, correspondendo ao lote
01 e 02.
VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO: R$ 221.000,00 (duzentos e vinte e um mil
reais).
DATA DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO: 23/08/2021.
PRAZO: 11 (onze) meses, a contar da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado/alterado nos limites permitidos por Lei.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 024/2020.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E SERVIÇOS/DICONT
EXTRATO DE CONTRATO SOB Nº 127/2021
PROTOCOLADO: 01.076/2021.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PAULÍNIA.
CONTRATADA: ICONE TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA.
CNPJ sob nº 19.432.487/0001-00.
OBJETO: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS, INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,
INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, INSTITUIÇÕES DE ARRANJO PARA PAGAMENTOS
E RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS E OUTRAS RECEITAS DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE PAULÍNIA/SP, POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO E CARTÃO DE DÉBITO.
VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO: O serviço será prestado SEM ÔNUS para
o Município de Paulínia, não implicando compromissos, nem obrigações financeiras ou transferência de recursos entre os partícipes, bem como não gera direito,
de uma à outra, a indenização, contraprestações pecuniárias, ressarcimento e/ou
reembolsos.
DATA DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO: 23/08/2021.
PRAZO: 48 (quarenta e oito) meses, a contar da sua assinatura.
MODALIDADE: Chamamento Público nº. 002/2021.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E SERVIÇOS/DICONT
EXTRATO DE CONTRATO SOB Nº 128/2021
PROTOCOLADO: 01.076/2021.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PAULÍNIA.
CONTRATADA: ZAPAY SERVIÇOS DE PAGAMENTO S.A.
CNPJ sob nº 28.593.387/0001-56.
OBJETO: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS, INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,

INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, INSTITUIÇÕES DE ARRANJO PARA PAGAMENTOS
E RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS E OUTRAS RECEITAS DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE PAULÍNIA/SP, POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO E CARTÃO DE DÉBITO.
VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO: O serviço será prestado SEM ÔNUS para
o Município de Paulínia, não implicando compromissos, nem obrigações financeiras ou transferência de recursos entre os partícipes, bem como não gera direito,
de uma à outra, a indenização, contraprestações pecuniárias, ressarcimento e/ou
reembolsos.
DATA DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO: 23/08/2021.
PRAZO: 48 (quarenta e oito) meses, a contar da sua assinatura.
MODALIDADE: Chamamento Público nº. 002/2021.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E SERVIÇOS/DICONT
EXTRATO DE CONTRATO SOB Nº 129/2021
PROTOCOLADO Nº: 17.460/2021 (e 03.678/2021 referente à ARP nº 192/2021)
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PAULÍNIA.
CONTRATADA: DI BLASIO & CIA LTDA.
CNPJ/MF sob nº 04.861.300/0001-16.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, VINCULADO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SOB Nº 192/2021, correspondendo aos itens: 11, 13, 16,
17, 19, 20 e 21.
VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO: R$ 26.887,50 (vinte e seis mil, oitocentos e
oitenta e sete reais e cinquenta centavos).
DATA DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO: 23/08/2021.
PRAZO: 12 (doze) meses a contar da assinatura do contrato.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 048/2021.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E SERVIÇOS/DICONT
EXTRATO DE CONTRATO SOB Nº 130/2021
PROTOCOLADO Nº: 17.461/2021 (e 03.678/2021 referente à ARP nº 193/2021)
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PAULÍNIA.
CONTRATADA: H R CARLONE.
CNPJ/MF sob nº 30.126.408/0001-75.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, VINCULADO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SOB Nº 193/2021, correspondendo aos itens: 8 e 10.
VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO: R$ 4.446,00 (quatro mil, quatrocentos e
quarenta e seis reais).
DATA DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO: 23/08/2021.
PRAZO: 12 (doze) meses a contar da assinatura do contrato.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 048/2021.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E SERVIÇOS/DICONT
EXTRATO DE CONTRATO SOB Nº 131/2021
PROTOCOLADO Nº: 17.462/2021 (e 03.678/2021 referente à ARP nº 194/2021)
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PAULÍNIA.
CONTRATADA: ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI.
CNPJ/MF sob nº 04.013.164/0001-04.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, VINCULADO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SOB Nº 194/2021, correspondendo aos itens: 1 e 7.
VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO: R$ 15.714,00 (quinze mil, setecentos e
quatorze reais).
DATA DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO: 23/08/2021.
PRAZO: 12 (doze) meses a contar da assinatura do contrato.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 048/2021.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E SERVIÇOS/DICONT
EXTRATO DE CONTRATO SOB Nº 132/2021
PROTOCOLADO Nº: 17.463/2021 (e 03.678/2021 referente à ARP nº 195/2021)
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CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PAULÍNIA.
CONTRATADA: RODRIGO TONELOTTO.
CNPJ/MF sob nº 02.514.617/0001-50.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, VINCULADO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SOB Nº 195/2021, correspondendo aos itens: 4, 14, 15, 22,
23, 26, 31, 33, 39, 41 e 42.
VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO:R$ 60.111,00 (sessenta mil, cento e onze reais).
DATA DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO: 23/08/2021.
PRAZO: 12 (doze) meses a contar da assinatura do contrato.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 048/2021.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E SERVIÇOS/DICONT
EXTRATO DE CONTRATO SOB Nº 133/2021
PROTOCOLADO Nº: 17.464/2021 (e 03.678/2021 referente à ARP nº 196/2021)
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PAULÍNIA.
CONTRATADA: RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI.
CNPJ/MF sob nº 14.459.158/0001-39.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, VINCULADO À ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS SOB Nº 196/2021, correspondendo aos itens: 18 e 30.
VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO: R$ 27.580,00 (vinte e sete mil, quinhentos
e oitenta reais).
DATA DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO: 23/08/2021.
PRAZO: 12 (doze) meses a contar da assinatura do contrato.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 048/2021.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E SERVIÇOS/DICONT
EXTRATO DE CONTRATO SOB Nº 134/2021
PROTOCOLADO Nº: 17.465/2021 (e 03.678/2021 referente à ARP nº 197/2021)
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PAULÍNIA.
CONTRATADA: ZOOM COMERCIAL EIRELI.
CNPJ/MF sob nº 39.518.890/0001-63.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, VINCULADO À ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS SOB Nº 197/2021, correspondendo aos itens: 12 e 34.
VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO: R$ 13.780,00 (treze mil, setecentos e oitenta reais).
DATA DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO: 23/08/2021.
PRAZO: 12 (doze) meses a contar da assinatura do contrato.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 048/2021.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E SERVIÇOS/DICONT
EXTRATO DE CONTRATO SOB Nº 135/2021
PROTOCOLADO: 12.607/2021.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PAULÍNIA.
CONTRATADA: CIRURGICA UNIAO LTDA.
CNPJ sob nº 04.063.331/0001-21.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS
PARA ASSISTÊNCIA RESPIRATÓRIA, correspondendo aos itens 03 e 10.
VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO: R$ 32.700,00 (trinta e dois mil e setecentos
reais).
DATA DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO: 23/08/2021.
PRAZO: 12 (doze) meses, a contar da assinatura do contrato, sendo que parte do
pagamento será feita com créditos orçamentários referentes ao ano de 2021 e a
outra parte com créditos referentes ao ano de 2022, na forma da lei.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 081/2021.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E SERVIÇOS/DICONT
EXTRATO DE CONTRATO SOB Nº 136/2021
PROTOCOLADO: 12.607/2021.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PAULÍNIA.

CONTRATADA: KEEPCARE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA.
CNPJ sob nº 31.694.545/0001-79.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS
PARA ASSISTÊNCIA RESPIRATÓRIA, correspondendo aos itens 04, 05 e 08.
VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO: R$ 79.152,00 (setenta e nove mil, cento e
cinquenta e dois reais).
DATA DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO: 23/08/2021.
PRAZO: 12 (doze) meses, a contar da assinatura do contrato, sendo que parte do
pagamento será feita com créditos orçamentários referentes ao ano de 2021 e a
outra parte com créditos referentes ao ano de 2022, na forma da lei.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 081/2021.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E SERVIÇOS/DICONT
EXTRATO DE CONTRATO SOB Nº 137/2021
PROTOCOLADO: 12.607/2021.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PAULÍNIA.
CONTRATADA: MAKE LINE COMERCIAL LTDA.
CNPJ sob nº 05.416.754/0001-40.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS
PARA ASSISTÊNCIA RESPIRATÓRIA, correspondendo ao item 09.
VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO: R$ 87.000,00 (oitenta e sete mil reais).
DATA DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO: 23/08/2021.
PRAZO: 12 (doze) meses, a contar da assinatura do contrato, sendo que parte do
pagamento será feita com créditos orçamentários referentes ao ano de 2021 e a
outra parte com créditos referentes ao ano de 2022, na forma da lei.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 081/2021.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E SERVIÇOS/DICONT
EXTRATO DE CONTRATO SOB Nº 138/2021
PROTOCOLADO: 12.607/2021.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PAULÍNIA.
CONTRATADA: RCM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA.
CNPJ sob nº 04.878.432/0001-50.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS
PARA ASSISTÊNCIA RESPIRATÓRIA, correspondendo ao item 09.
VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO: R$ 9.364,50 (nove mil, trezentos e sessenta
e quatro reais e cinquenta centavos).
DATA DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO: 23/08/2021.
PRAZO: 12 (doze) meses, a contar da assinatura do contrato, sendo que parte do
pagamento será feita com créditos orçamentários referentes ao ano de 2021 e a
outra parte com créditos referentes ao ano de 2022, na forma da lei.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 081/2021.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E SERVIÇOS/DICONT
EXTRATO DE CONTRATO SOB Nº 139/2021
PROTOCOLADO: 10.619/2021.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PAULÍNIA.
CONTRATADA: DI BLASIO & CIA LTDA.
CNPJ sob nº 04.861.300/0001-16.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO, correspondendo aos
itens: 20, 75, 76, 77 e 78..
VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO: R$ 24.808,80 (vinte e quatro mil, oitocentos
e oito reais e oitenta centavos).
DATA DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO: 24/08/2021.
PRAZO: 12 (doze) meses, a contar da assinatura do contrato, sendo que parte do
pagamento será feita com créditos orçamentários referentes ao ano de 2021 e a
outra parte com créditos referentes ao ano de 2022, na forma da lei.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 086/2021.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E SERVIÇOS/DICONT
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EXTRATO DE CONTRATO SOB Nº 140/2021
PROTOCOLADO: 10.619/2021.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PAULÍNIA.
CONTRATADA: RCM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA.
CNPJ sob nº 04.878.432/0001-50.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO, correspondendo aos
itens: 02 e 74.
VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO: R$ 11.990,00 (onze mil, novecentos e noventa reais).
DATA DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO: 24/08/2021.
PRAZO: 12 (doze) meses, a contar da assinatura do contrato, sendo que parte do
pagamento será feita com créditos orçamentários referentes ao ano de 2021 e a
outra parte com créditos referentes ao ano de 2022, na forma da lei.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 086/2021.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E SERVIÇOS/DICONT
EXTRATO DE CONTRATO SOB Nº 141/2021
PROTOCOLADO: 10.619/2021.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PAULÍNIA.
CONTRATADA: THIAGO VENTURINI REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI.
CNPJ sob nº 22.371.915/0001-46.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO, correspondendo ao
item 67.
VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO: de R$ 1.173,00 (um mil, cento e setenta e
três reais).
DATA DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO: 24/08/2021.
PRAZO: 12 (doze) meses, a contar da assinatura do contrato, sendo que parte do
pagamento será feita com créditos orçamentários referentes ao ano de 2021 e a
outra parte com créditos referentes ao ano de 2022, na forma da lei.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 086/2021.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E SERVIÇOS/DICONT
EXTRATO DE CONTRATO SOB Nº 142/2021
PROTOCOLADO: 10.578/2021.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PAULÍNIA.
CONTRATADA: IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA.
CNPJ sob nº 67.423.152/0001-78.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA / CONSÓRCIO DE EMPRESAS PARA
FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL CRIOGÊNICO COM LOCAÇÃO
DE TANQUE, correspondendo aos itens 1.1 e 1.2.
VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO: R$ 1.183.000,00 (um milhão, cento e oitenta e três mil reais).
DATA DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO: 24/08/2021.
PRAZO: 12 (doze) meses, a contar da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado/alterado nos limites permitidos por Lei.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 074/2021.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E SERVIÇOS/DICONT
EXTRATO DE CONTRATO SOB Nº 143/2021
PROTOCOLADO: 06.858/2021.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PAULÍNIA.
CONTRATADA: SAUDE SANTA TEREZA LTDA
CNPJ 05.029.064/0001-39.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OPERADORA DE PLANO OU SEGURO PRIVADO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS CLÍNICOS E CIRÚRGICOS AMBULATORIAIS, INTERNAÇÃO CLÍNICA, CIRÚRGICA E OBSTÉTRICA, ATRAVÉS DE MÉDICOS, HOSPITAIS E OUTROS SERVIÇOS AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO E TERAPIA, DESTINADOS
AOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E SEUS DEPENDENTES, DA PREFEI-

TURA MUNICIPAL DE PAULÍNIA.
VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO: Os preços unitários, por pessoa participante do plano, para as seguintes faixas etárias e opções de acomodação serão:
CNPJ: 05.029.064/0001-39
Razão Social: SAUDE SANTA TEREZA LTDA
Faixa Etária
0 a 18 anos
19 a 23 anos
24 a 28 anos
29 a 33 anos
34 a 38 anos
39 a 43 anos
44 a 48 anos
49 a 53 anos
54 a 58 anos
Acima de 59 anos

Preço Acomodação Enfermaria
(Coletivo)
R$ 142,87
R$ 166,99
R$ 210,23
R$ 240,92
R$ 258,20
R$ 273,08
R$ 350,63
R$ 453,35
R$ 612,03
R$ 857,15

Preço Acomodação
Apartamento
(Privativo)
R$ 185,73
R$ 217,09
R$ 273,30
R$ 313,20
R$ 335,66
R$ 355,00
R$ 455,82
R$ 589,36
R$ 795,64
R$ 1.114,30

Haverá participação dos usuários no valor máximo de R$ 24,70 (vinte e quatro
reais e setenta centavos) para consultas, a partir da primeira, realizada em consultório.
DATA DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO: 24/08/2021.
PRAZO: 60 (sessenta) meses, a contar da assinatura do contrato, nos limites
permitidos por Lei.
MODALIDADE: Chamamento Público nº. 001/2021.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E SERVIÇOS/DICONT
EXTRATO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO SOB Nº 115/2020
PROTOCOLADO: 24.792/2019.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PAULÍNIA.
CONTRATADA: OBARA INFORMÁTICA LTDA.
CNPJ nº 27.001.408/0001-34
OBJETO: PRORROGAÇÃO AO CONTRATO SOB Nº 115/2020, DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES COM LICENÇAS DE USO INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA.
VALOR DA PRORROGAÇÃO: R$ 906.542,10 (novecentos e seis mil, quinhentos
e quarenta e dois reais e dez centavos), em razão de reajuste contratual com base
o índice INPC (IBGE).
DATA DA FORMALIZAÇÃO DO TERMO DE PRORROGAÇÃO: 20/08/2021.
PRAZO DA PRORROGAÇÃO: 12 (doze) meses a contar de 20 de agosto de
2021, ou até a conclusão de novo procedimento licitatório, nos termos do art. 57,
inc. IV, da Lei 8.666/93.
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2020.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Departamento de Suprimentos e Serviços / Divisão de Contratos
EXTRATO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO SOB Nº 117/2020
PROTOCOLADO: 04.316/2020.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PAULÍNIA.
CONTRATADA: ELOTECH GESTAO PUBLICA LTDA.
CNPJ nº 80.896.194/0001-94
OBJETO: PRORROGAÇÃO DO CONTRATO SOB Nº 117/2020, DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS.
VALOR DA PRORROGAÇÃO: R$ 261.350,93 (duzentos e sessenta e um mil,
trezentos e cinquenta reais e noventa e três centavos), em razão de reajuste contratual com base o índice INPC (IBGE).
DATA DA FORMALIZAÇÃO DO TERMO DE PRORROGAÇÃO: 27/08/2021.
PRAZO DA PRORROGAÇÃO: 12 (doze) meses, a contar de 27 de agosto de
2021, nos termos do art. 57, inc. II e IV da Lei 8.666/93.
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2020.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Departamento de Suprimentos e Serviços / Divisão de Contratos
EXTRATO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SOB Nº 002/2020L
PROTOCOLADO: 12.651/2020.
LOCATÁRIA: MUNICÍPIO DE PAULÍNIA.
LOCADORES: RITA DE CASSIA MARTOS BARBOSA e MARCOS PAULO BARBOSA, representados por MARMOL & TOFOLI IMOVEIS LTDA.
OBJETO: PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 002/2020L DE LOCAÇÃO DO
IMÓVEL SITUADO NA RUA OSCAR SEIXAS QUEIRÓZ Nº 639 – BAIRRO:
JARDIM DOS CALEGARIS, PAULÍNIA/SP, IMÓVEL UTILIZADO POR ESTE
MUNICÍPIO PARA ABRIGAR O DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – CAPS AD DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
VALOR: R$ 12.000,00 (doze mil reais) mensais, em virtude de renegociação de
valores.
DATA DA FORMALIZAÇÃO DO TERMO DE PRORROGAÇÃO: 20/08/2021.
PERÍODO: 12 (doze) meses, a contar de 20 de agosto de 2021.
MODALIDADE: Prorrogação de contrato com dispensa do procedimento licitatório
nos termos do artigo 24, inc. X, da Lei 8.666/93.
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E SERVIÇOS / DIVISÃO DE CONTRATOS
EXTRATO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO
DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SOB Nº 003/2017L
PROTOCOLADO: 06.296/2017.
LOCATÁRIA: MUNICÍPIO DE PAULÍNIA.
LOCADORA: GERALDO CESAR DE ARAUJO.
OBJETO: TERMO DE PRORROGAÇÃO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO
NA AVENIDA DOS PIONEIROS Nº 297, BAIRRO: SANTA TEREZINHA, PAULÍNIA/SP PARA ABRIGAR O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL.
VALOR: O valor locatício a ser aplicado para presente prorrogação é de R$
10.326,87 (dez mil, trezentos e vinte e seis reais e oitenta e sete centavos) mensais, em virtude de reajuste pelo índice INPC (IBGE).
DATA DA FORMALIZAÇÃO DO TERMO DE PRORROGAÇÃO: 23/08/2021.
PERÍODO: 12 (doze) meses, a contar de 25 de agosto de 2021.
MODALIDADE: Prorrogação de contrato com dispensa do procedimento licitatório.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Departamento de Suprimentos e Serviços/ Divisão de Contratos
EXTRATO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SOB Nº 006/2018L
PROTOCOLADO: 15.507/2018
LOCATÁRIA: MUNICÍPIO DE PAULÍNIA.
LOCADORA: LUXOR ADMINISTRADORA DE BENS E IMÓVEIS LTDA.
OBJETO: Prorrogação do contrato nº 006/2018L de locação de bem imóvel situado na Avenida José Paulino nº 3.096 e 3.112 – Jardim Europa – Paulínia/SP, sendo
utilizado para a Cia da Polícia Militar.
VALOR: R$ 31.948,94 (trinta e um mil, novecentos e quarenta e oito reais e noventa e quatro centavos) mensais, em virtude de correção pelo INPC (IBGE).
DATA DA FORMALIZAÇÃO DO TERMO DE PRORROGAÇÃO: 23/08/2021.
PERÍODO: 12 (doze) meses, a contar de 24 de agosto de 2021.
MODALIDADE: Prorrogação de contrato com dispensa do procedimento licitatório.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Departamento de Suprimentos e Serviços / Divisão de Contratos
EXTRATO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO
DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SOB Nº 007/2018 L
PROTOCOLADO: 27.851/2017.
LOCATÁRIA: MUNICÍPIO DE PAULÍNIA.
LOCADORES: WILSER ROGÉRIO APARECIDO TRAMONTE e ELSIA TEREZI-

NHA MUCIO TRAMONTE.
OBJETO: TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO SOB Nº 007/2018L de
LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA Nº
365, BAIRRO NOVA PAULÍNIA, PAULÍNIA/SP.
VALOR: R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais) mensais, em virtude de renegociação de valores.
DATA DA FORMALIZAÇÃO DO TERMO DE PRORROGAÇÃO: 23/08/2021.
PERÍODO: 12 (doze) meses, a contar de 27 de agosto de 2021.
MODALIDADE: Contrato com dispensa do procedimento licitatório nos termos do
artigo 24, inciso X, da Lei 8.666/93.
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Departamento de Suprimentos e Serviços / Divisão de Contratos
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROTOCOLADO: 18.124/2021.
OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL
PARA CIRURGIA DA PACIENTE “E.L.C.”, PARA CUMPRIMENTO DE MANDADO
JUDICIAL”.
CONTRATADA E VALOR:
- MB OSTEOS COM E IMP DE MATERIAL MEDICO LTDA
O valor é de R$ 21.304,50 (vinte e um mil, trezentos e quatro reais e cinquenta
centavos).
DA AUTORIZAÇÃO
“RATIFICO a manifestação jurídica de fls. 62 e AUTORIZO a “aquisição de material para cirurgia da paciente “E.L.C.” para cumprimento de mandado judicial Processo Judicial nº 1005233-11.2018.8.26.0428”, no valor de R$ 21.304,50 (vinte
e um mil, trezentos e quatro reais e cinquenta centavos), de empresa “MB Osteos
Comércio e Importação de Material Médico LTDA”, consoante mapa de preços de
fls. 05 e certidões de regularidade acostadas aos autos.
Providencie o necessário, com urgência”
GP, 31/08/2021
EDNILSON CAZELLATO
Prefeito Municipal
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROTOCOLADO: 21.187/2021.
OBJETO: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE CARÁTER EXCEPCIONAL DE
EMPRESA / CONSÓRCIO DE EMPRESAS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR
DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, MÉDIO E TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE E ESPECIAL DA REDE MUNICIPAL.
DA AUTORIZAÇÃO
“RATIFICO a justificativa de constante na SC 1309 /2021 da SMTRANS – fls. 03
e fls. 82 - 83, considero pertinente e compatível o mapa d e preços apresentado
em fls. 80 - 81, estando-os dentro do preço de mercado, conforme se verifica nas
cotações de fls. 26 - 32; 33 - 79.
Considerando a manifestação jurídica da SNJ, em que pese as divergências de
entendimento, entendo estar presentes e justificadas as razões protocolares, assim, decido e AUTORIZO, na forma da lei, com fundamento no artigo 24, inciso IV
da Lei nº 8.666/93 a contratação emergencial de caráter excepcional de empresa
/ consórcio de empresas especializadas para o transporte de alunos do ensino infantil, fundamental, médio, técnico e profissionalizante – “transporte escolar” – da
rede municipal, estadual e conveniada de ensino de Paulínia, com as empresas
vencedoras dos lotes abaixo relacionados, conforme classificação das propostas
de fls. 085, devendo-se constar clausula resolutiva nos contratos.
LOTE Nº 01
Empresa: RÁPIDO SUMARÉ LTDA.
CNPJ: 68.260.371/0001-46
VALOR TOTAL DO LOTE: 18.662.098,50 (dezoito milhões, seiscentos e sessenta e dois mil, e noventa e oito reais e cinquenta centavos).
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LOTE Nº 03
Empresa: SANCETUR – SANTA CECÍLIA TURISMO LTDA.
CNPJ: 69.144.434/0001-61
VALOR TOTAL DO LOTE: 4.519.085,40 (quatro milhões, quinhentos e dezenove
mil e oitenta e cinco reais e quarenta centavos).

a senhora MARY PRISCILA TORRES, portadora do CPF nº 325.607.798-62, matrícula funcional 13946-7, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, na função de
Técnico de Enfermagem – Contrato por Tempo Determinado, admitida através do
Processo Seletivo nº 02/2020 – Saúde – COVID 19 – Edital de Homologação nº
02/2020, a partir de 01/09/2021.

DETERMINO que a Secretaria Municipal de Transporte concentre esforços para
concluir, com a urgência que necessária, os procedimentos administrativos visando a regularização do serviço de transporte escolar, realizando-se o regular processo licitatório com a MÁXIMA URGÊNCIA que o caso requer.

II - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação e seus efeitos
retroativos a 01 de setembro de 2021.

Providencie-se o necessário com a máxima atenção que o caso requer.”
GAP, 30 de agosto de 2021

CUMPRA-SE. REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE.
Paulínia, 01 de setembro de 2021.
EDNILSON CAZELLATO
Prefeito Municipal

EDNILSON CAZELLATO
Prefeito Municipal

SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS
CONVOCAÇÃO APOSENTADOS E PENSIONISTAS
(Decreto nº 8078, de 23/08/2021 – Diário Oficial 1.684)
Convocamos os servidores aposentados e pensionistas da Prefeitura a realizarem
a Prova de Vida - 2021 acessando o link abaixo.
PROVA DE VIDA ONLINE
http://sistemas1.paulinia.sp.gov.br/intranet/provadevida
Serão necessárias informações como matrícula com o dígito, número do CPF,
data de nascimento e envio de foto (selfie).
Siga as instruções do sistema e, em caso de dúvida, ligar para 3874-5644 ou
3874-5600.
PROVA DE VIDA PRESENCIAL
Na Secretaria de Recursos Humanos, de segunda a sexta-feira, das 9 às 16h.
Apresentar original da cédula de identidade (RG) e comprovante de endereço
(água, luz ou telefone) atualizado.
O período para a realização da Prova de Vida – 2021 será de 08 de setembro a 30
de novembro de 2021.
Fiquem atentos ao prazo para que seu benefício não seja suspenso!
SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS
CONVOCAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Paulínia convoca o servidor MAURILIO FERNANDO DA
SILVA, matrícula nº 8369-0, a se apresentar IMEDIATAMENTE junto ao Instituto
Pauliprev (Av. dos Pioneiros, 86 – Santa Terezinha), para regularização de sua
situação funcional.
Paulínia, 03 de setembro de 2021.
BEATRIZ ANACLETO BRAGA
Secretária Municipal de Recursos Humanos
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULÍNIA
PORTARIA N.º 382/2021
EXONERA, A PEDIDO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM – CONTRATO POR
TEMPO DETERMINADO – PROCESSO SELETIVO Nº 02/2020 – SAÚDE –
COVID 19 .
O cidadão EDNILSON CAZELLATO, Prefeito do Município de Paulínia, usando
das atribuições legais de seu cargo, pela presente,
R E S O L V E:
I – Exonerar, a pedido, nos termos do protocolado administrativo nº 21560/2021,

Lavrada no Departamento de Controle e Pagamento de Pessoal - DCPP e publicada na Secretaria Municipal da Chefia do Gabinete do Prefeito na data supra.
PORTARIA N.º 383/2021
EXONERA, A PEDIDO, O(A) SERVIDOR(A) E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.
O cidadão EDNILSON CAZELLATO, Prefeito do Município de Paulínia, usando
das atribuições legais de seu cargo, pela presente,
R E S O L V E:
I – Exonerar, a pedido, nos termos do protocolado administrativo nº 21559/2021,
o(a) servidor(a) MARCIA ANDRADE TREVISAN ROMON, portador(a) do CPF nº
015.855.218-09, matrícula funcional 8531-6, do cargo de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação, a partir de
01/09/2021, em decorrência da concessão de sua aposentadoria pelo Instituto
PAULIPREV, declarando a vacância do correspondente cargo.
II - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação e seus efeitos
a partir de 01 de setembro de 2021.
CUMPRA-SE. REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE.
Paulínia, 01 de setembro de 2021.
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.
PORTARIA N.º 384/2021
EXONERA, A PEDIDO, O(A) SERVIDOR(A) E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.
O cidadão EDNILSON CAZELLATO, Prefeito do Município de Paulínia, usando
das atribuições legais de seu cargo, pela presente,
R E S O L V E:
I – Exonerar, a pedido, nos termos do protocolado administrativo nº 21555/2021,
o(a) servidor(a) SILVANA GRANDIN, portador(a) do CPF nº 082.324.378-80, matrícula funcional 9458-7, do cargo de MONITOR, lotado(a) na Secretaria Municipal
de Educação, a partir de 01/09/2021, em decorrência da concessão de sua aposentadoria pelo Instituto PAULIPREV, declarando a vacância do correspondente
cargo.
II - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação e seus efeitos
a partir de 01 de setembro de 2021.
CUMPRA-SE. REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE.
Paulínia, 01 de setembro de 2021.
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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.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
I CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DOCUMENTO REFERÊNCIA - ETAPA MUNICIPAL
APRESENTAÇÃO
Uma nação é respeitada e considerada forte quando, nela, vivencia-se uma democracia consistente, a qual, por sua vez, só é possível, em sua plenitude, se sua
Educação é reconhecidamente de alta qualidade.
Com a Constituição Federal de 1988, o Brasil passou a integrar o rol das maiores
democracias do planeta, a fazer parte do conjunto de nações respeitadas por ser,
de igual modo, um exemplo de nação livre e soberana, com modelo institucional
que lhe dá uma identidade própria.
Na seção I, do capítulo III, a Carta Magna diz, em seu Artigo 205, o seguinte:
A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e
incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento
da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o
trabalho (BRASIL, 1988).
Para que tal determinação seja realidade perene e cada vez mais evidente, existem as instituições que sustentam e participam constantemente de ações que perseguem a plenitude deste imperativo, dentre as quais situam-se a família, a escola
e demais representantes dos diferentes segmentos da sociedade. A Educação não
se limita a um ensino propedêutico formal, o qual, não obstante sua importância,
não é seu único integrante. A Educação deve ser entendida como a formação total
de cidadania, pautada em princípios e valores que caracterizam uma cultura.
A legislação que pauta a Educação Nacional avançou a partir da promulgação da
atual Constituição Federal, com leis e decretos importantíssimos, como o Estatuto
da Criança e do Adolescente - ECA, mediante a Lei no 8.069, de 13 de julho de
1990; e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN, 9.394, de 20
de dezembro de 1996, dentre outros dispositivos legais.
No Artigo 214 da Constituição Federal (BRASIL, 1988), podemos ler:
A lei estabelecerá o plano nacional de educação, de duração decenal, com o objetivo de articular o sistema nacional de educação em regime de colaboração e
definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação para assegurar
a manutenção e desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e
modalidades por meio de ações integradas dos poderes públicos das diferentes
esferas federativas.
Neste contexto, surgiram os Planos Nacionais de Educação – PNE, contemporâneos, mediante a promulgação da Lei 10.172, de 9 de janeiro de 2001, que aprovou o PNE 2001-2010, e a promulgação da Lei 13.005, de 25 de julho de 2014,
que aprovou o PNE 2014-2024, atualmente em vigor.
Com a publicação da Portaria do Ministério da Educação, 1.407 de 14 de dezembro de 2010, criou-se o Fórum Nacional de Educação – FNE, tornando-se órgão
de Estado, com a promulgação da Lei 13.005/2014, na qual lhe é confiada, em
seu Artigo 5o , a missão de ser uma das instâncias responsáveis pela execução
do PNE, mantendo monitoramento contínuo e realização de avaliações periódicas.
O Artigo 6º desta mesma lei diz:
- A União promoverá a realização de pelo menos 2 (duas) conferências nacionais de educação até o final do decênio [2014-2024], precedidas de conferências
distrital, municipais e estaduais, articuladas e coordenadas pelo Fórum Nacional
de Educação, instituído nesta Lei, no âmbito do Ministério da Educação. § 1o O
Fórum Nacional de Educação, além da atribuição referida no caput: I - acompanhará a execução do PNE e o cumprimento de suas metas; II - promoverá a articulação das conferências nacionais de educação com as conferências regionais,
estaduais e municipais que as precederem. § 2o As conferências nacionais de

educação realizar-se-ão com intervalo de até 4 (quatro) anos entre elas, com o objetivo de avaliar a execução deste PNE e subsidiar a elaboração do plano nacional
de educação para o decênio subsequente. (BRASIL, 2014).
A partir dessas definições legais, organizou-se a Conferência Nacional de Educação – CONAE, que se realizará nos dias 23, 24 e 25 de novembro de 2022, desenvolvendo a temática “INCLUSÃO, EQUIDADE E QUALIDADE: compromisso com
o futuro da educação brasileira”.
A pauta da CONAE 2022 versará sobre os temas propostos pelo FNE, estruturados em eixos e sub- eixos mencionados a seguir, introduzindo-se em seu início,
as questões relativas à avaliação do PNE 2014-2024, a avaliação da evolução
das políticas públicas educacionais (de Estado e de Governo), no intervalo 2018 –
2022, quadriênio transcorrido entre a última CONAE e a próxima.
I – TEMAS DA CONFERÊNCIA
1. NOVO PNE – 2024 - 2034
− Avaliação das 10 Diretrizes do PNE – 2014 - 2024
− Avaliação das 20 metas do PNE – 2014 - 2024
− Relação da atual demanda
− Desigualdades e inclusão
2. SISTEMA NACIONAL DE EDUCAÇÃO
− Avaliação da legislação inerente
− Projeto de modelo
3. EDUCAÇÃO NACIONAL
− Formação de Professores e continuada
− BNCC
– Currículos
− Financiamentos
− Políticas de Cotas
− Educação Especial
− Educação Profissional e Tecnológica
4. EQUIDADE E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO
II – EIXOS E SUB-EIXOS
Para a I Conferência Municipal de Educação de Paulínia, a Comissão Organizadora deliberou e decidiu pela discussão dos seguintes eixos e sub-eixos:
Eixo 1. O PNE 2024 – 2034: avaliação das diretrizes e metas
Sub-eixo III - O PNE 2024-2034 e a valorização dos profissionais da Educação:
formação, carreira, remuneração e condições de trabalho e saúde.
Sub-eixo IV - O PNE 2024-2034 e a Inclusão: acessibilidade, direitos humanos
e ambientais, justiça social, políticas de cotas, educação especial e diversidade.
Sub-eixo V - O PNE 2024-2034 e a equidade: democratização do acesso, permanência, aprendizagem, e gestão do fluxo escolar.
Sub-eixo VI - O PNE 2024-2034 e a qualidade: avaliação e regulação das políticas
educacionais, Base Nacional Comum Curricular – BNCC.
Sub-eixo VIII - O PNE 2024-2034: os limites e necessidades impostos por crises
que impactem a escola: educação em tempos de pandemia.
Eixo 2. Uma escola para o futuro: Tecnologia e conectividade a serviço da Educação
Sub-eixo II - O PNE 2024 – 2034 na organização e construção de uma escola
para o futuro: garantia referenciais curriculares, práticas pedagógicas, formação
de professores e infraestrutura física e tecnológica que permitam a ampliação da
conectividade, o acesso à internet e a dispositivos computacionais.
Eixo 3. Criação do SNE: avaliação da legislação inerente e do modelo em construção
Sub-eixo III - O PNE 2024 – 2034 e o financiamento da educação: gestão, transparência e controle social.
Assim, os participantes da I Conferência Municipal de Educação de Paulínia deverão, após discussões, reflexões, análise e contribuições a cada texto, seguir
os preceitos do Capítulo IX do Regimento Interno que, por sua vez, se reporta ao
Documento Base para a Conferência Nacional, a saber:
Art. 23, parágrafo único. No Documento-Base serão incorporados quatro tipos
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de emendas sistematizadas:
I - Aditivas – quando acrescenta um termo ou parte, complementando o texto do
parágrafo – deverá ser marcada na cor azul;
II - Supressivas – parciais ou totais – quando é proposta a supressão de uma parte
ou todo o parágrafo – deverá ser marcada na cor vermelha;
III - Substitutivas – quando suprime um termo ou parte do parágrafo (marcada na
cor vermelha) e substitui por um novo termo ou parte (marcada na cor verde);
IV - Novas Emendas (parágrafo novo) – quando adiciona proposta não contida nos
parágrafos do Eixo – marcada na cor laranja.
Apresentamos abaixo, portanto, o texto original para apreciação e contribuições:

acompanhados de uma política de cuidados com condições de trabalho, dignas e
adequadas a cada função. Condições de trabalho que requerem, de igual modo,
cuidados especiais, como ambiente físico de conforto coerente com as atividades
desenvolvidas e acompanhamento rotineiro da saúde do trabalhador e de seu
relacionamento social com os demais colegas.
Nesse contexto, cada ente federado deverá estabelecer, para os respectivos itens
ressaltados, metas exequíveis a serem rigorosamente perseguidas e cumpridas
durante a vigência do PNE 2024-2034.

EIXO 1. O PNE 2024 – 2034: AVALIAÇÃO DAS DIRETRIZES E METAS

“O SUB-EIXO IV estabelece como tema específico o Plano Nacional de Educação
2024-2034 e a Inclusão. Neste sub-eixo deverão ser tratados os problemas ligados à Acessibilidade, Direitos Humanos e Ambientais, Justiça Social, Políticas de
Cotas, Educação Especial e Diversidade, com vistas à sua real solução”.
A História é rica em registros de exemplos com diferentes formas de exclusão social, desde as culturas mais antigas até a contemporaneidade. Por isso, este tema
não é desconhecido e tampouco irrelevante; ao contrário, trata-se de um tema
bastante importante e atual, especialmente, no âmbito da Educação.
Durante muito tempo, tentou-se superar a exclusão social por meio de ações que
não podem ser consideradas inclusivas, mas, no máximo de integração; e estes
conceitos, no contexto educacional, não podem ser confundidos: integrar não é a
mesma coisa que incluir. A inclusão social, e particularmente a inclusão escolar
e educacional, pode ser precedida da integração, porém, somente a integração
social não supre o necessário e desejado.
A integração de um sujeito num grupo social limita-se a sua participação, sem necessariamente uma interação plena com os demais componentes; por isso, neste
sentido, devem ficar claras as condições para se ter realmente sua inclusão.
Pleitear inclusão pressupõe exclusão, e esta, no que concerne ao ser humano, na
sociedade em que está inserido, é abrangente. A exclusão não ocorre apenas em
relação a pessoas com deficiência, mas também devido à etnia, ao sexo, à condição econômica, à cultura, às condições de aprendizagem.
O tratamento do tema Inclusão social, e mais especificamente Inclusão Escolar e
Educacional, nesta CONAE, não deve limitar-se a um plano de medidas paliativas
ou atenuantes, apenas para registrar-se em seus anais que o mesmo foi abordado. Sem desmerecer outros temas, de igual respeito e valor, o tema Inclusão
deverá ser encarado como uma das prioridades, mediante um plano de ações que
impliquem em resultados de evidente êxito. O plano deve ser precedido de uma
avaliação diagnóstica da situação vivenciada pela nação, no âmbito da exclusão
em todos os níveis já citados, com a respectiva delineação de ações exitosas
existentes, como também dos registros de ações infrutíferas ou mesmo de negligência.
Apoiado em diagnóstico bem fundamentado, será possível delinear um plano de
metas para este tema, com as respectivas especificidades, que envolva medidas
emergenciais, para enfrentar o problema em curto prazo, como também políticas
que perpetuem a inclusão das pessoas como algo tranquilo e natural, sem a necessidade de se pensar em excepcionalidades nas futuras gerações.
As condições de acessibilidade curricular e de ambientes de escolarização adequados para todos os estudantes, independentemente de serem ou não pessoas
com deficiência, devem ser vistas com objetivo e não como atos isolados de mitigação emergencial. Os Direitos Humanos e Ambientais são prerrogativas da nação, é uma questão de dignidade, assim como de Justiça Social.
Para questões específicas de inclusão, como já se mencionou, será necessário
um conjunto de ações de curto prazo, até que se consiga atingir a plenitude almejada, sem que haja a necessidade de reiteradas medidas emergenciais. Neste
caso, deve-se pensar em Políticas de Cotas para todos os níveis mencionados
anteriormente, de acordo com as respectivas características.
Pode-se constatar que, o tema referente a este sub-eixo é de alta complexidade, e
de grande relevância no contexto de uma democracia plena. Sem uma consistente
política de inclusão social, a nação carecerá continuamente de medidas emergenciais e os excluídos estarão sempre à margem da sociedade, com a necessidade
contínua de reivindicação de direitos. Na história da sociedade brasileira, a ausência de uma política pública nacional que atenda as demandas sociais dos excluídos é causa evidentes sistemáticas propostas de medidas emergenciais, que
pelo seu caráter transitório, não contribuem de forma efetiva para a erradicação
da exclusão social.
Solicita-se, portanto, que o novo PNE, 2024-2034 contenha metas claras para o
desenvolvimento de Políticas Públicas eficazes, que objetivem a superação de
qualquer tipo de exclusão.

De acordo com o artigo 5º, da Lei 13.005/2014, é confiada ao Fórum Nacional de
Educação – FNE a missão de ser uma das instâncias responsáveis pela execução do Plano Nacional de Educação – PNE, mantendo monitoramento contínuo e
realização de avaliações periódicas. Vale referendar que, de acordo com o inciso
II do Artigo 6 o desta mesma lei, é o FNE que deve promover a articulação das
Conferências Nacionais de Educação com as Conferências Regionais, Estaduais
e Municipais que as precederem.
Diante disto, a CONAE-2022 terá em seu Eixo 1, como uma importante atividade
prevista a incumbência de avaliar as diretrizes e metas que serão estabelecidas
para o Plano Decenal 2024-2034, o novo Plano Nacional de Educação.
Na Conferência Municipal, serão analisados os seguintes sub-eixos:
SUB-EIXO III
“O SUB-EIXO III estabelece como tema específico o Plano Nacional de Educação 2024-2034 e a valorização dos profissionais da Educação. Para tanto, deverá
ser feita uma avaliação de sua formação, carreira, remuneração e condições de
trabalho e saúde; estabelecendo-se, em seguida, metas a serem perseguidas e
cumpridas dentro do correspondente decênio”.
O tema valorização dos profissionais da Educação, em particular dos professores,
é reiteradamente apresentado, há décadas, nas diferentes rodas de conversa,
nos simpósios e congressos que falam de Educação, além de ser também tema
de debate na esfera pública, em nível dos poderes Legislativo e Executivo, dos
Municípios à União. 14 Esplanada dos Ministérios,
Todavia, ao se falar em valorização, deve-se destacar que tal conceito não se
limita a algum pormenor específico, por exemplo, a questão remuneratória, mas,
a diversos elementos que compõem um conjunto reconhecido como qualidade, se
não plena, no mínimo, aceitável, dentro dos padrões estabelecidos. Certamente,
o salário recebido por estes profissionais é um elemento de extrema relevância,
em face da realidade social e do modelo de economia existente no país, porém,
não é o único fator de valorização. Este conjunto se constitui de diversos outros
elementos, todos a serem agregados por meio de Políticas Públicas adequadas,
que deverão ser propostas e discutidas na CONAE 2022.
Nas discussões e reflexões sobre Políticas Públicas, independentemente de sua
natureza e do segmento social a ser contemplado, deve existir coerência entre os
seus objetivos e as reais necessidades, considerando-se, sobretudo, as ramificações de causas e consequências. As Políticas Públicas, de maneira geral, partem
do reconhecimento de demandas e devem seguir um ritual rigoroso até sua possível implementação.
Recomenda-se que este ritual se inicie por uma avaliação diagnóstica das reais
necessidades, que geraram as demandas, suas causas, o espectro do público
alvo, objetivos a serem atingidos, obtenção de recursos de toda espécie, até sua
confirmação e implementação. Particularmente, com a Educação não é diferente,
sobretudo, por se tratar de um dos temas fulcrais da nação.
Reafirmando-se que Educação não é só Ensino, fica clara a ponderação já feita,
de que a valorização dos profissionais ligados a ela não se restringe a um ou dois
elementos, mas a um conjunto deles, como formação, plano de carreira, remuneração, condições de trabalho e saúde, dentre outros.
Cuidar proficuamente da formação, seja do professor, do gestor ou do pessoal
administrativo, significará ter profissionais com habilidades e competências para
suprirem com naturalidade e eficácia todas as necessidades inerentes ao processo educativo sob sua alçada.
Outro ponto é o desenvolvimento de expectativas promissoras a todos os profissionais, que estimulem cada trabalhador, em sua respectiva função, a obter seu
melhor rendimento. Para tanto, deve existir um plano de carreira atraente, com
real possibilidade de progresso contínuo, atrelado a uma remuneração básica
também atraente e que avance periodicamente até sua aposentadoria.
Todos estes pormenores, porém, terão pouco ou nenhum efeito, se não vierem

SUB-EIXO IV

SUB-EIXO V
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“O SUB-EIXO V estabelece como tema específico o Plano Nacional de Educação
2024-2034 e a Equidade. Neste sub-eixo, deverá ser tratada a democratização do
acesso, permanência, aprendizagem, e gestão do fluxo escolar”.
A equidade é tema que gera boas discussões e debates, devido a diferentes conceitos legados por sucessivas gerações e culturas que, não raras vezes, tem seu
conceito restrito ao significado de igualdade.
De fato, grosso modo, Equidade tem sua origem no vocábulo latino aequus, de
mesmo modo que a palavra Igualdade, que pode ser traduzido para o Português,
simplesmente, por igual. Entretanto, sob a visão epistemológica, Equidade é mais
que um simples vocábulo, de significado restrito. Trata-se de um conceito muito
rico, carregado de princípios e valores pautados numa cultura.
O conceito de Equidade traz consigo ênfases ligadas à justiça social; dignidade
da pessoa humana; mesmos direitos, com imparcialidade; direito da liberdade de
pensamento e de expressão; respeito aos valores éticos e morais no âmbito da
sociedade, dentre outros. Em sua Retórica, Aristóteles (Séc. IV a. C) diz que a
Equidade é “uma forma de justiça que vai além da escrita” e que, embora possa
se parecer com a Igualdade, é mais íntima ao conceito de virtude da justiça. Ele
pondera que, neste caso, diferentemente da semelhança aparente entre Equidade
e Igualdade, “Equidade e Justiça não parecem ser absolutamente idênticas, mas
também não são especificamente diferentes”. Nesse contexto, acrescenta ainda
que “praticar a justiça é fazer o bem”.
Como se vê, o tema é debatido há muito tempo e seu próprio conceito evoluiu,
chegando aos dias atuais de forma ainda mais rica, podendo ser sucintamente
associado à plena democracia.
O Brasil, como nação independente, nasceu há dois séculos. No ano desta próxima CONAE (2022) celebra-se o segundo centenário de sua independência política, relativa a Portugal. Todavia, embora soberana, durante este tempo, perante as
demais nações, sua democracia é ainda muito jovem e carente de muitos ajustes.
Particularmente, em termos de Educação, a nação não pode aceitar com resignação a quantidade de analfabetos ainda existentes no País; a falta de políticas
públicas efetivas que objetivem o acesso à escola e à cultura, sem restrições; a
inoperância diante de uma estrutura escolar heterogênea, que gera grandes diferenças entre as pessoas dos vários níveis sociais, mesmo quando se consegue
sua permanência; a falta de condições especiais para aprendizagem, que atendam as diversidades, ou de uma consistente gestão do fluxo escolar.
Neste sentido, a elaboração do PNE 2024-2034 deverá propor estratégias de superação das desigualdades existentes no sistema educacional brasileiro e estabelecer metas exequíveis, para que, dentro de seu período de vigência, seja atingida
a Equidade em seu conceito mais amplo, com uma efetiva democratização do
acesso e permanência na escola, com ensino e aprendizagem de qualidade, mediante uma efetiva gestão positiva do fluxo escolar.
SUB-EIXO VI
“O SUB-EIXO VI estabelece como tema específico o Plano Nacional de Educação
2024-2034 e a Qualidade. Para tanto, a proposta é avaliar as políticas educacionais, sua regulação e a Base Nacional Comum Curricular – BNCC”.
O Artigo 206 da Constituição Federal fala acerca dos princípios basilares da ministração do Ensino, no contexto da Educação Nacional. Especificamente, no inciso
VII deste artigo, consta a “garantia de padrão de qualidade”. Portanto, o tema
deste sub-eixo não é conjectural, mas uma prerrogativa constitucional da nação
que precisa ser assegurado.
Neste sentido, a CONAE – 2022 deverá tratar deste tema, muito além de uma
mera abordagem ou figura de retórica, pautada em jargões populares reiterados
e divulgados pelas diversas formas de comunicação, como “queremos ensino e
educação de qualidade”.
Para se estabelecer qualidade a qualquer produto, seja ele de natureza concreta,
como um objeto artesanal ou industrializado, ou de natureza abstrata, no âmbito
das ações sociais, mediante o desenvolvimento e implementação de Políticas Públicas, particularmente as que dizem respeito à Educação, deve existir, antes de
tudo, um padrão. Sem o estabelecimento de um padrão, pautado em princípios e
valores culturais, norteado pelas necessidades e objetivos, não se atinge a almejada qualidade.
Durante as atividades a serem desenvolvidas na CONAE – 2022, em diversos
momentos, serão apresentadas avaliações diagnósticas referentes a temas específicos, com o objetivo de se conhecer rigorosamente a respectiva situação ligada
ao tema em discussão. Com relação à qualidade da Educação a ser buscada, de
acordo com as metas que figurarão no PNE 2024-2034, não deverá ser diferente.
O tema deste sub-eixo deverá ser tratado a partir de uma prévia Avaliação Diagnóstica da Estrutura e das Políticas Educacionais existentes em todos os níveis de
governo dos entes federados, para que se conheça a realidade atual da qualidade

de Ensino e da Educação nos Municípios, Estados e Distrito Federal.
De posse destes resultados, será possível traçar o padrão desejado, em nível
nacional, para o decênio referente ao período de vigência do PNE 2024-2034,
acrescido de perspectivas futuras.
A qualidade da Educação perpassa por temas diferentes, a serem discutidos em
vários momentos abordando os demais eixos e sub-eixos propostos para a conferência. Este fato reforçará a interdisciplinaridade da conferência, pois o trabalho
a ser desenvolvido, especificamente, requer um estudo profundo acerca da regulação destas políticas educacionais, que contêm, por exemplo, itens ligados à
localização e estrutura física dos espaços para as práticas do ensino; aos recursos
humanos, em nível administrativo e de docência; às condições de trabalho, incluindo as questões da saúde e salarial dos profissionais envolvidos, e de atendimento
dos alunos e respectivas famílias; aos recursos materiais e tecnológicos necessários a serem disponibilizados, dentre outros.
Nesta oportunidade, em face à sua significativa importância, será indispensável a
avaliação da atual Base Nacional Comum Curricular, para todas as etapas da Educação Básica, a saber: Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio.
Esta ação é considerada indispensável devido à rápida evolução da sociedade,
no que diz respeito às suas necessidades, e de discussões e contestações feitas
aos moldes em que foi construída e seus respectivos pormenores. Também neste
caso, será importante uma avaliação em nível de cada ente federado, tendo em
vista a natureza do documento.
Deste modo, deve-se pensar num conjunto de metas que conciliem várias demandas a serem atendidas, com respectiva regulação, por Políticas Públicas abrangentes, em consonância com a legislação vigente e a BNCC.
SUB-EIXO VIII
“O SUB-EIXO VIII estabelece como tema específico o Plano Nacional de Educação e os limites e necessidades impostos por crises que impactem a escola. Particularmente, a discussão poderá iniciar pela especificidade da Educação em tempos de pandemia, porém, deverá ser abrangente, em termos de crises em geral”.
Ao avaliar e analisar os movimentos sociais ocorridos ao longo da história, diversos registros mostram que muitos destes movimentos decorrem de crises de
várias origens e natureza. Na Sociologia, uma crise é explicada como uma reação
turbulenta da sociedade, seja em nível local, seja regional ou mesmo mundial,
advinda de causas políticas, antecedidas de problemas econômicos, conflitos bélicos, epidemias ou pandemias, dentre outros.
Uma nação democrática, devidamente aparelhada em termos de instituições políticas sólidas, respaldada por uma legislação clara e devidamente respeitada, não
está imune a crises ou efeitos de crises, mas, certamente estará em condições de
enfrentá-las, de modo que seus efeitos não sejam catastróficos, a ponto de comprometer as gerações futuras.
O Brasil, mesmo depois da independência de Portugal, vivenciou várias crises
com origens distintas e peculiares, mas, no geral, sempre de natureza política. Estas crises, por sua vez, acabaram impactando a sociedade como um todo, porém,
duas áreas que sempre sofreram os maiores danos foram a Saúde e a Educação.
Citam-se, por exemplo, os efeitos da crise ocorrida depois da Primeira Grande
Guerra, no final da segunda década do Século XX; seguida pela crise da “Gripe
e, poucos anos depois, a do crash de 1929. Estas crises, ocorridas na primeira
metade do Século XX, atingiram fortemente a nação brasileira e deixaram legados
prejudiciais ao seu desenvolvimento, que comprometeram muito a sociedade em
geral, sobretudo a Educação. Lembra-se de que, somente depois da Segunda
Grande Guerra, no ano de 1946, o país teria uma Constituição com razoável nível
de democracia, mesmo assim, incompleta; e que somente em 1961 a nação teria
sua primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a 4024/1961.
As crises que assolaram o Brasil, via de regra, quase sempre tiveram efeitos extremamente danosos, devido à fragilidade de suas Políticas Públicas, que não
apresentavam recursos preventivos para enfrentar eventuais intempéries, fossem
elas de natureza especificamente econômica, em face de crises externas, em nível mundial, ou mesmo no tocante à Saúde, como epidemias ou pandemias.
Verificando-se a legislação existente atualmente no país, mesmo com os avanços
alcançados após a democratização, a partir de 1985, e mais especificamente com
a Constituição de 1988, não existem mecanismos de prevenção contra possíveis
efeitos de crises inesperadas. Ao ser surpreendida por uma crise, de qualquer
natureza, a nação - e, especialmente, sua Educação -, sempre esteve vulnerável.
Nesse contexto, a CONAE 2022 deverá avaliar também estas peculiaridades históricas, com respeito à Educação, e estabelecer metas para a implementação e
execução de Políticas Públicas que promovam a criação de mecanismos a serem
utilizados sempre que necessário, para o enfrentamento de crises de qualquer
natureza.
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A pandemia da Covid-19, que assolou o país a partir do início de 2020, deixou
marcas de difícil reparação, sobretudo na Educação, que acabaram por despertar
em vários segmentos da sociedade ideias para a criação de recursos preventivos,
com o objetivo de não se repetir no futuro efeitos danosos, como os verificados
nesse período.
O tema específico deste sub-eixo refere-se, genericamente, a necessidades impostas por crises de qualquer natureza, que impactem a escola, mas, deverá partir
das experiências colhidas com a crise da pandemia da Covid-19, apresentando
inclusive metas específicas para a superação das perdas auferidas durante sua
ocorrência.
Será de grande importância a participação dos Fóruns Municipais e Estaduais de
Educação, nesta avaliação, para se ter não só um retrato da situação nacional,
como também o conhecimento de propostas para esta superação.
EIXO II - UMA ESCOLA PARA O FUTURO: TECNOLOGIA E CONECTIVIDADE
A SERVIÇO DA EDUCAÇÃO.
SUB-EIXO II
“O PNE 2024 – 2034 na organização e construção de uma escola para o futuro:
garantia de referenciais curriculares, práticas pedagógicas, formação de professores e infraestrutura física e tecnológica que permita a ampliação da conectividade,
o acesso integral à internet e a dispositivos computacionais”.
Políticas públicas em prol da integração da tecnologia e da conectividade à Educação
Em um mundo cada vez mais impactado pelo avanço tecnológico, construir uma
escola para futuros possíveis, alinhada às novas demandas sociais, passa necessariamente pela integração do processo educativo à tecnologia e à conectividade.
O compromisso primeiro da Educação é promover a inclusão social por meio da
oferta dos instrumentos necessários ao desenvolvimento pessoal, à inserção exitosa no mercado de trabalho e ao pleno exercício da cidadania, direitos sociais
previstos constitucionalmente1. Nessa perspectiva, a garantia de uma Educação
pautada na tecnologia e na conectividade constitui-se como direito básico de todos
os estudantes.
Organismos internacionais têm, continuamente, alertado que o acesso digital é
uma linha divisória por estimular a inclusão social e a produtividade. A pandemia
da COVID-19 fortaleceu esse argumento, ao revelar a importância do acesso digital para garantir o ensino híbrido e a distância, possibilitar o trabalho remoto e
também viabilizar o comércio eletrônico e a oferta de serviços para atender a uma
série de novas demandas.
Nesse novo cenário, o Brasil teve que enfrentar problemas relacionados à conectividade e à disponibilidade de recursos tecnológicos para acesso à comunicação e
informação, para estudo, trabalho ou lazer. É fundamental mudar essa realidade.
Em especial, para crianças e jovens marginalizados, as tecnologias digitais podem se transformar em importante ferramenta para favorecer oportunidades de
aprendizagem, contribuindo para a quebra de ciclos intergeracionais de pobreza2
. O fato é que milhões de crianças que poderiam se beneficiar da tecnologia, para
aprender, estão excluídas dessa realidade. Repensar o propósito da Educação
e a organização da aprendizagem nunca foi tão urgente. Diante desse desafio,
o Brasil precisa definir uma agenda nacional que desenvolva políticas públicas
em prol da garantia da oferta de Educação, articulada à tecnologia para todos os
estudantes.
Uma agenda nacional, dessa natureza, requer a definição de aspectos que indiquem como a tecnologia deve ser incorporada aos Currículos, às práticas pedagógicas, à formação de professores, à gestão escolar e, também, aos espaços
físicos e virtuais. Esses aspectos dizem respeito à garantia de condições que viabilizem a organização do trabalho pedagógico, voltado para formação sólida do
indivíduo, preparando-o para futuros incertos e diversos.
Integração da tecnologia ao currículo
Essa concepção de escola, que incorpora as novas tecnologias, está alinhada à
perspectiva pedagógica trazida pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC)3 ,
que preconiza o uso crítico e responsável das tecnologias, tanto de maneira transversal quanto em uma área específica de conhecimento. No documento, três das
dez competências gerais da BNCC explicitam o uso da tecnologia e de recursos
digitais; e as outras sete sugerem a possibilidade de integração de tecnologias
existentes aos processos educativos. Nessa direção, os processos de aprendiza1 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal, 1988. WORLD
BANK. Acting now to protect the human capital of our children. Washington DC: World Bank, 2021.
2
3 BRASIL Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular: Educação é a base. Brasília: MEC,
2018.

gem poderão aproximar os estudantes e despertar maior motivação e engajamento em todas as etapas da Educação Básica.
Vale destacar que, de acordo com a BNCC, os estudantes devem ser estimulados
a exercer seu protagonismo e sua autoria na articulação das tecnologias, no seu
processo de aprendizagem, promovendo uma mudança educacional sistêmica
que impacta todas as instâncias do processo educativo. Isso implica mudança de
paradigma e exige inovação. No entanto, para que a inserção das novas tecnologias se traduza em inovação educacional, será preciso ir além da substituição
dos cadernos e lousas por dispositivos digitais. É preciso usar as tecnologias para
romper com o ensino enciclopédico, passivo e despersonalizado.
Para cumprir esse papel, são necessários referenciais curriculares estruturados
em eixos norteadores que explicitem quais competências e habilidades devem ser
desenvolvidas, desde a Educação Infantil até o Ensino Médio. A Sociedade Brasileira de Computação (SBC)4, o Centro de Inovação para a Educação Brasileira
(CIEB)5 ao ensino fundamental e, também, algumas redes públicas6 e privadas7
de ensino do Brasil e, também, alguns países822 têm proposto um conjunto de
eixos norteadores para a integração das tecnologias ao Currículo, entre eles: a
cultura digital, o pensamento computacional, o design e a iniciação científica.
A cultura digital impacta na inclusão digital do estudante para participação ativa
na sociedade contemporânea. Envolve o letramento digital9 , por meio do desenvolvimento de habilidades que garantam acesso, reconhecimento, exploração,
criação e pleno domínio das TDIC. A cidadania digital também é uma dimensão
importante dentro da cultura digital, pois possibilita que os estudantes sejam usuários responsáveis das tecnologias, explorando com segurança e confiança o mundo digital10. Envolve o desenvolvimento de habilidades que permitam aos estudantes manter suas informações pessoais seguras, combater conteúdos nocivos e
fake news, equilibrar a vida on-line e off-line e ter clareza sobre direitos autorais.
O pensamento computacional impacta na forma de pensar do estudante, na organização de conceitos, na resolução de problemas e na comunicação e interação
com as pessoas e o mundo à sua volta. Envolve o desenvolvimento de habilidades
associadas à compreensão e decomposição de problemas, ao reconhecimento
de padrões, à codificação, à abstração e ao desenvolvimento de algoritmos11. O
design, por sua vez, desenvolve atitude crítica e criativa do estudante, no contato
com ferramentas diversificadas que estimulam o processo de imaginação, concepção, construção e testagem no desenvolvimento de atividades e projetos com o
objetivo de gerar soluções inovadoras12. Envolve o desenvolvimento de habilidades que fortalecem o protagonismo dos estudantes como criatividade, autonomia,
comunicação, colaboração e resiliência. Outro eixo importante é a iniciação científica que impacta na apropriação inicial e gradual da ciência e suas aplicações,
permitindo aos estudantes explorar conceitos científicos e tecnológicos, a fim de
desenvolver o conhecimento e o entendimento do mundo ao investigar, planejar e
desenvolver soluções para problemas individuais e coletivos13.
Envolve o desenvolvimento de habilidades e práticas de investigação e de raciocínio científico como observar fenômenos, buscar explicações, exercitar a
curiosidade, identificar características e padrões, registrar informações, investigar,
questionar, analisar, argumentar e elaborar soluções. Além disso, soma-se o desenvolvimento de habilidades relacionadas ao raciocínio lógico, à interpretação de
dados de diferentes naturezas, à produção de conclusões e explicações baseadas
em evidências científicas14.

4 18 SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTAÇÃO. Referenciais de formação em computação: educação básica. 2017. Porto Alegre: SBC, 2017.
5 RAABE, André L. et al. Currículo de referência em tecnologia e computação: da educação infantil São
Paulo: CIEB, 2018. E-book em pdf.
6 SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Currículo da cidade: tecnologias para
Aprendizagem. São Paulo: SME/COPED, 2019.
7 SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI. Programa SESI educação tecnológica: documento conceitual. Brasília: SESI, 2021.
8 THE NATIONAL COUNCIL FOR CURRICULUM AND ASSESSMENT. Investigation of curriculum policy
on coding in six jurisdictions. Dublin: NCCA, 2018; INNOVATION AND SCIENCE AUSTRALIA. Australia
2030: Prosperity through innovation, Australian Government: Canberra, 2017.
9 OECD. 21st-century readers: developing literacy skills in a digital world. Paris: OCDE, 2021.
10 JONES, L. M.; MITCHELL, K. J. Defining and measuring youth digital citizenship. New Media & Society, v. 18, n. 9, p. 2063-2079, 2016.
11 CHING, Y-H; Hsu, Y-C; BALDWIN, S. Developing computational thinking with educational technologies for young learners. Tech Trends, 62, p. 563-573, 2018
12 DARBELLAY, F.; MOODY, Z.; LUBART, T. Creativity, Design Thinking and Interdisciplinarity. Singapura: Springer Nature Singapore, 2017.
13 SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI. Programa SESI educação tecnológica: documento conceitual. Brasília: SESI, 2021.
14 WEFFORT, H. F.; ANDRADE, J. P.; COSTA, N. G. Currículo e educação integral na prática: caminhos
para a BNCC de Ciências Naturais. São Paulo: Associação Cidade Escola Aprendiz, 2019
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INOVAÇÃO DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS
Integrar a tecnologia ao currículo, tendo como referência os eixos norteadores
mencionados, implica abrir espaço para que os recursos tecnológicos passem a
permear as diversas áreas de conhecimento, como um fio condutor pedagogicamente processual e interdisciplinar, extrapolando a usual visão das tecnologias
como fim e assumindo-as como meio para a construção do conhecimento e o
desenvolvimento de habilidades, atitudes e valores15 .
No entanto, para colocar o currículo em ação, é preciso superar o modelo da sala
de aula “auditório” e diversificar as iniciativas e práticas pedagógicas, acompanhando as tendências, visando romper com a didática homogênea que marcou a
Educação no século XX. Nessa perspectiva, as metodologias ativas têm importante papel, pois colocam o estudante no centro do processo educativo e possibilitam
maior autonomia e responsabilização pelo seu processo de aprendizagem. Além
disso, a abordagem interdisciplinar STEAM16, que trabalha o ensino de Ciência,
Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática de forma integrada, com base em
problemas da vida real, pode ser importante iniciativa para promover o aprendizado significativo e possibilitar uma formação conectada com os desafios futuros17 .
O movimento Maker na Educação também tem sido uma tendência que fortalece
a cultura “mão na massa” e tem ganhado espaço no contexto educacional, principalmente com o barateamento de impressoras 3D e das placas de prototipagem,
além da popularização da microeletrônica e da programação, apoiando-se metodologicamente em um ciclo de três etapas: olhar atentamente, explorar complexidades e encontrar oportunidades18. Outra importante iniciativa é o estímulo e o
apoio da instituição escolar na participação dos estudantes em torneios de robótica, feiras de ciências e olimpíadas de conhecimento, com o objetivo de incentivar,
desde cedo, a paixão pelo conhecimento, a criatividade e o espírito investigativo,
dando aos estudantes a chance de conhecer e se aprofundar em temas que lhes
interessem19.

alto impacto para todos os estudantes.
O desafio da garantia da infraestrutura física e tecnológica
No entanto, a integração da tecnologia ao processo educativo impõe um conjunto
de desafios que ficaram explícitos na crise gerada pela pandemia da Covid-19, evidenciando uma realidade já conhecida da educação brasileira: a falta de equidade.
Segundo dados da última edição da pesquisa TIC Educação25, 39% dos estudantes de escolas públicas urbanas não contam com nenhum tipo de computador
no domicílio, proporção que é de 9% entre os estudantes de escolas particulares
urbanas. O acesso dos estudantes à internet também é um grande empecilho:
apesar de 71% dos domicílios brasileiros terem acesso à internet, esse percentual
cai para 50% nas classes D/E. Nas escolas, as dificuldades multiplicam-se e as
estatísticas evidenciam gargalos que precisam ser superados na infraestrutura
física e tecnológica.
Além da garantia dos recursos, são necessárias estratégias para que a adoção
das tecnologias na educação não aconteça baseada nos mesmos princípios do
modelo pedagógico que buscamos superar26. Para que tecnologia seja sinônimo
de inovação no contexto escolar, o Brasil precisa realizar um conjunto de políticas
públicas que garantam reformas sustentáveis27 e estejam integradas em um plano
estratégico com ações em diferentes dimensões28, como as explicitadas a seguir:

O PAPEL DO PROFESSOR NA ESCOLA DO FUTURO
Para que os professores possam atuar com base nos pilares de uma Educação
inovadora, eles precisam desenvolver as competências que pretendem despertar
e fomentar nos estudantes. Nessa perspectiva, a formação inicial e continuada
deve ir além da adição de novos conhecimentos e habilidades técnicas e tecnológicas: necessita favorecer uma mudança de paradigma que permita ao professor
fazer uma reconstrução do seu papel e propósito20. Na Educação do século XXI, o
professor precisa deixar de ser um fornecedor de conteúdo, para assumir a função
de mediador e assegurador de aprendizagem21. Isso significa que o compromisso
primordial do professor é buscar os melhores caminhos para garantir que cada um
explore e alcance todo o seu potencial de aprendizado. Para além da formação, os
professores devem ser incentivados e precisam ter autonomia para inovar na sala
de aula, utilizando novos recursos e metodologias. A inovação só ganha força em
ambientes onde boas ideias podem ser implementadas e não são desencorajadas
por uma gestão escolar tradicional e engessada.
Vale destacar que a tecnologia pode ser importante aliada do professor. Pesquisas
indicam que os professores trabalham, em média, cerca de 50 horas22 por semana, porém atuam menos da metade do tempo na interação direta com os estudantes23. A tecnologia pode ajudar os professores a realocarem de 20% a 30% de seu
tempo para atividades que apoiam diretamente a aprendizagem do aluno2438. As
áreas com maior potencial de automação são exatamente aquelas que levam a
maior parte do tempo dos professores, como, por exemplo, a preparação das aulas, a elaboração e correção das avaliações, além de algumas tarefas administrativas. Com mais tempo livre e apoio das plataformas adaptativas para encontrar os
melhores caminhos de aprendizagem para cada estudante, os professores podem
se dedicar, de forma mais eficaz, ao que, realmente, faz diferença: proporcionar
interações e experiências de aprendizagem significativas que gerem resultados de

Conteúdo e recursos digitais: refere-se ao acesso e uso de programas, softwares, pacotes de aplicativos de edição de texto e planilha, conteúdos digitais
(materiais de aprendizado, videoaulas, jogos educacionais), assim como materiais
e tecnologias que permitam aos estudantes fazer experimentos e construir objetos
físicos e virtuais (kits de robótica, computação física, impressoras 3D, ferramentas
de programação, laboratórios virtuais, ferramentas de criação).

15 SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI. Programa SESI educação tecnológica: documento conceitual. Brasília: SESI, 2021.
16 HARRIS, A.; BRUIN, L. R. Secondary school creativity, teacher practice and STEAM education: an
international study. Journal of Educational Change, v. 19, p. 153-179, 2018.
17 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA – CNI. Educação STEAM: Insumos para a construção
de uma agenda para o Brasil. Brasília: CNI, 2021.
18 CLAPP, Edward P. et al. Maker-Centered Learning: empowering young people to shape their worlds.
San Francisco: Jossey-Bass, 2016.
19 AMARAL, A. L. et al. Competições científicas: estímulo ao pensamento crítico e criativo. Brasília:
SESI, 2019.
20 AMARAL, A. L.; BEZERRA, L. G. Neurociência e educação: olhando para o futuro da aprendizagem.
No prelo.
21 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO – USP: Cátedra De Educação Básica. Ciclo Ação e Formação do
Professor. São Paulo: USP, 2019
22 OCDE. TALLIS 2018 results: teachers and school leaders as lifelong learners. Paris: OCDE, 2019.
23 BRYANT, J. et al. How artificial intelligence will impact K-12 teachers. Washington: Mckinsey&Company, 2020.
24 MICROSOFT. The class of 2030 and life-ready learning: The technology imperative. Seattle: Microsoft,
2017

Infraestrutura: refere-se à disponibilidade e garantia de qualidade de computadores e outros equipamentos (celulares, notebooks, tablets), além do acesso e da
qualidade da conexão com a internet e serviços de armazenagem na nuvem. Envolve também a criação de novas arquiteturas para o contexto escolar, que garantam maior flexibilidade e espaços diferenciados para a integração das tecnologias.
Tendo em vista as distintas realidades do nosso País, o PNE 2024-2034 precisa
contemplar um programa de implementação da infraestrutura necessária, com
etapas a serem atingidas, que considere os desafios locais das redes de ensino.

Formação: refere-se às múltiplas iniciativas para que os diferentes atores (professores, coordenadores e diretores) desenvolvam conhecimentos, habilidades e
atitudes necessários para garantir o uso potencializado das tecnologias no processo educativo.
Gestão escolar: refere-se ao fomento de uma cultura de inovação que mobilize novas dinâmicas e iniciativas e ofereça a base de sustentação para garantia
e integração das outras três dimensões. Refere-se, também, à coleta, ao armazenamento e ao processamento de dados com transparência e segurança, para
melhoria do processo de aprendizagem e da gestão escolar, tendo como princípio
básico a proteção da privacidade das informações de professores e estudantes.
O alcance das dimensões apresentadas requer esforço e objetividade. De fato,
não existem respostas simplistas para a organização e construção de uma escola
para o futuro. Nesse sentido, a elaboração do PNE 2024-2034 precisa contemplar as necessárias mudanças que permitam dar escala para as boas práticas
inovadoras presentes nas escolas públicas e privadas que já se reorganizaram
em torno do novo paradigma da aprendizagem. A certeza de avançar na direção
de uma Educação transformadora, que garanta mais qualidade e equidade, é a
força motriz que vai impulsionar esse processo de mudança. Para alcançá-lo, será
necessário superar paradigmas, estar abertos ao novo e sobrepor obstáculos pessoais, técnicos, políticos e de investimento. O caminho a ser percorrido é longo,
mas é preciso acelerar o passo, porque o futuro é agora.
EIXO 3 - CRIAÇÃO DO SNE: AVALIAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INERENTE, PROPOSTA DO MODELO:
SUB-EIXO III
25 CETIC. Pesquisa sobre o Uso das Tecnologias de Informação e Comunicação nas Escolas Brasileiras: TIC educação 2019. São Paulo: CETIC, 2020.
26 ATHLER, L. O que permitirá a verdadeira transformação digital na educação? In: Digital: negócios e
transformação digital. Núcleo de Inovação e Empreendedorismo. Nova Lima: Fundação Dom Cabral,
2021
27 BLIKSTEIN, P. et al. Tecnologias para uma educação com equidade: Novos horizontes para o Brasil.
São Paulo: Todos pela Educação, 2021.
28 CENTRO DE INOVAÇÃO PARA A EDUCAÇÃO BRASILEIRA – CEIB. A construção de um plano de
inovação e tecnologia educacional. São Paulo: CIEB, 2018. E-book em pdf.
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III. O PNE 2024-2034 e o financiamento da educação: gestão, transparência
e controle social
A Educação é um dos direitos sociais previstos na Constituição Federal em seu
artigo 6º, bem como no art. 205. Para o cumprimento da garantia a esse direito,
deve-se caminhar no sentido do fomento da organização e do funcionamento das
políticas públicas educacionais. Faz-se necessária a construção de um orçamento
público que atenda as demandas contidas em qualquer Plano Nacional de Educação oriundas da manifestação expressa das comunidades escolares, independente de possíveis reformas econômicas. Nesse sentido, o financiamento público da
educação se constitui como pilar estrutural para cumprimento dos princípios básicos da administração pública, a saber, eficácia e eficiência, no sentido da execução de estratégias que contemplem as metas previstas para a garantia do direito
à educação para todos os cidadãos brasileiros.
O Artigo 13 da Lei no 13.005, de 25 de junho de 2014, que aprovou o Plano Nacional de Educação, PNE (2014-2024), prevê a instituição em lei específica do Sistema Nacional de Educação (SNE), que será “responsável pela articulação entre
os sistemas de ensino, em regime de colaboração, para efetivação das diretrizes,
metas e estratégias do Plano Nacional de Educação”. Portanto, a construção do
orçamento público seguindo os princípios da gestão democrática levará à construção do SNE como peça fundamental para a garantia do direito à educação para
todos os cidadãos brasileiros.
A partir da construção do orçamento público, é preciso construir um modelo de
gestão dos recursos financeiros educacionais, de forma a consagrar o direito à
educação no Brasil. Nesse sentido, faz-se necessária a visão do todo que o SNE
nos proporciona, fato esse que se manifesta pela atuação eficaz dos membros
de todos os conselhos de controle social. Tal atuação deve ser garantida por um
programa nacional de aperfeiçoamento desses membros, construído de forma articulada entre as instituições que compõem o SNE, em especial as entidades que
representam os conselheiros em âmbito nacional, seja a UNCME (União Nacional
dos Conselhos Municipais de Educação), ou seja, o FONCEDE (Fórum Nacional
dos Conselhos Estaduais e Distrital de Educação).
O artigo 206 da Constituição Federal de 1988 estabelece o princípio da gestão democrática como instrumento de construção pedagógica, transparência e controle
social dos recursos financeiros da área. Esse princípio aponta para a necessidade
da divulgação dos dados para a sociedade, setores e segmentos educacionais,
para evitar retrocessos e ao mesmo tempo fomentar o debate para a efetivação
de novas fontes de financiamento público, que vão de encontro às demandas das
comunidades escolares. Quando essa prática é exercida de forma perene, o resultado esperado é a tão desejada autonomia dos órgãos de controle social.
O financiamento da educação brasileira possui marcos legais básicos que se encontram na Constituição Federal, na Lei no 9394, de 20 de dezembro de 1996
(Diretrizes e Base da Educação), na Lei no 9766, de 18 de dezembro de 1998
(Salário Educação), na Lei no 14113, de 25 de dezembro de 2020 (Novo FUNDEB)
e na Lei No 12.858, de 9 de setembro de 2013, que “dispõe sobre a destinação
para as áreas de educação e saúde de parcela da participação no resultado ou na
compensação financeira pela exploração de petróleo e gás natural (...)” (BRASIL,
Lei No 12.858, 2013, Art. 1o).
Pode-se afirmar que há, no Brasil, uma vinculação de recursos financeiros para a
educação, sendo obrigatório um acréscimo no percentual dos recursos, assegurando que seja independente de quem explora o petróleo e o gás natural – Pré-sal
(Estado, ou empresa privada e/ou estrangeiros). Para que se avance na qualidade
da educação, é preciso que esse financiamento não só seja mantido, mas que
seja ampliado por parte do governo federal. Reitera-se, aqui, a necessidade de um
programa nacional de aperfeiçoamento dos membros dos conselhos responsáveis
pela fiscalização das leis que já foram aprovadas para aplicação dos recursos
financeiros.
A primeira vinculação encontra-se no Art. 212 da CF, ao estabelecer que A União
aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, o Distrito Federal e
os Municípios vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino (BRASIL, 1988, Art. 212).
A segunda vinculação é estabelecida no § 5o do Art. 212 da CF, ao estabelecer
que a educação básica pública “terá como fonte adicional de financiamento a contribuição social do salário-educação, recolhida pelas empresas” (BRASIL, 1988),
sendo obrigatória a transparência acerca da aplicação deste investimento por parte do Município, Estado e União. O Salário-Educação é uma contribuição social
paga pelas empresas, atualmente no valor de 2,5% por empregado, com base no
salário mínimo local como QESE (Quota Estadual e Municipal do Salário-Educação) 183, prevista na Lei no 4440/64.
A terceira vinculação surgiu com a Emenda Constitucional no 59, de 11 de novem-

bro de 2009, que alterou o art. 214 da CF e determinou que os planos nacionais de
educação a serem estabelecidos no Brasil deveriam conter o “estabelecimento de
5 meta de aplicação de recursos públicos em educação como proporção do produto interno bruto” (BRASIL. CF, 1988, Art. 214). O PNE (2014- 2024) já apresentou
esta vinculação em sua Meta 20: “ampliar o investimento público em educação
pública de forma a atingir, no mínimo, o patamar de 7% (sete por cento) do Produto
Interno Bruto - PIB do País no 5o (quinto) ano de vigência desta Lei e, no mínimo,
o equivalente a 10% (dez por cento) do PIB ao final do decênio” (BRASIL. Lei No
13.005, 2014, Meta 20).
Mais uma vez, é importante ressaltar que a estrutura de financiamento público da
educação deve ser respeitada a despeito de qualquer reforma econômica.
A quarta vinculação advém da aprovação da Lei No 12.858, de 9 de setembro
de 2013, ao determinar que serão destinados exclusivamente para a educação
pública, com prioridade para a Educação Básica e para a saúde, na forma do
regulamento, os seguintes recursos: “I – as receitas dos órgãos da administração
direta da União provenientes dos royalties e da participação especial decorrentes
de áreas cuja declaração de comercialidade tenha ocorrido a partir de 3 de dezembro de 2012, relativas a contratos celebrados sob os regimes de concessão,
de cessão onerosa e de partilha de produção, de que tratam respectivamente as
Leis no 9.478, de 6 de agosto de 1997, 12.276, de 30 de junho de 2010, e 12.351,
de 22 de dezembro de 2010, quando a lavra ocorrer na plataforma continental,
no mar territorial ou na zona econômica exclusiva; II – as receitas dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios provenientes dos royalties e da participação
especial, relativas a contratos celebrados a partir de 3 de dezembro de 2012, sob
os regimes de concessão, de cessão onerosa e de partilha de produção, de que
tratam respectivamente as Leis no 9.478, de 6 de agosto de 1997, e no 12.276, II.
Tornar efetiva a regulamentação da distribuição do recurso conforme texto de lei.
Exigir do Governo Federal que haja a regulamentação imediata da destinação dos
recursos do fundo social. III – 50% (cinquenta por cento) dos recursos recebidos
pelo Fundo Social de que trata o art. 47 da Lei no 12.351, de 22 de dezembro de
2010, até que sejam cumpridas as metas estabelecidas no Plano Nacional de
Educação; e IV – as receitas da União decorrentes de acordos de individualização da produção de que trata o art. 36 da Lei no 12.351, de 22 de dezembro de
2010. § 1o As receitas de que trata o inciso I serão distribuídas de forma prioritária
aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios que determinarem a aplicação
da respectiva parcela de receitas de royalties e de participação especial com a
mesma destinação exclusiva. § 2o A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis – ANP tornará público, mensalmente, o mapa das áreas sujeitas
à individualização da produção de que trata o inciso IV do caput, bem como a
estimativa de cada percentual do petróleo e do gás natural localizados em área
da União. § 3o União, Estados, Distrito Federal e Municípios aplicarão os recursos
previstos nos incisos I e II deste artigo no montante de 75% (setenta e cinco por
cento) na área de educação e de 25% (vinte e cinco por cento) na área de saúde”
(BRASIL. Lei No 12.858, 2013, Art. 2o), pede-se regulamentação e aplicação urgente. Que se viabilizem novas fontes de recursos por parte da União. IV: O Ministério da Educação publique relatórios semestrais dos recursos oriundos referentes
ao pagamento de royalties propostos ao item 292 e legislações.
O cumprimento da Meta 20 do PNE (2014-2024) até 2024, ou seja, aplicar recursos financeiros em Educação equivalentes a 10% do PIB, exigirá, entretanto,
que recursos financeiros além dos previstos na quádrupla vinculação sejam adicionados, tanto pela União, quanto pelos Estados, Distrito Federal e Municípios.
Serão necessários também melhores mecanismos de arrecadação de tributos
municipais, atualização da legislação pertinente (Código Tributário Municipal), fiscalização rígida. Como exemplo, citamos a criação do Imposto sobre Grandes Fortunas (IGF), previsto na Constituição Federal de 1988, e a elevação dos mínimos
constitucionais, artigo 212. Os tributos elegíveis para possíveis elevações seriam:
impostos, utilizando como referência a tributação a partir do IGF; Imposto Territorial Rural (ITR); Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU); Imposto sobre Causa
Mortis e Doações (ITCMD); Imposto sobre Veículos Automotores (IPVA); criação
de imposto sobre veículos aquáticos e aéreos; imposto Marítimo (IM); tributação
de veículos aéreos de utilização particular. O recolhimento do percentual destes
impostos deveria ser exposto nos sites de transparência fiscal.
1) Na discussão do financiamento público da educação pública vale destacar dois
documentos mais recentes, a saber: 1) Nota Técnica No 25/2020/CGIME/DIRED emitida pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), posteriormente homologada pela Portaria No 338, de 27 de
maio de 2021, emitida pelo Ministério da Educação (MEC), que trata da metodologia de aferição do Custo Aluno Qualidade (CAQ), composta por fatores de
ponderação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica
e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, de que trata o art.
212-A da Constituição, que equacionam as diferentes etapas, modalidades e
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tipos de estabelecimento de ensino e indicadores de vulnerabilidade social. O
documento chama a atenção para a não operacionalização do CAQ em virtude
de sua alta complexidade, embora a garantia de padrão mínimo de qualidade
esteja muito presente na legislação brasileira, além de apontar para a necessidade de uma dupla ponderação, objetivando avanços significativos na educação
brasileira, ao aumentar o padrão de qualidade e assim contribuir para a diminuição das desigualdades sociais.
2) Lei no 14113, de 25 de dezembro de 2020, que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB), de que trata o art. 212-A da Constituição Federal.
A legislação regulamenta um aumento da contribuição da União na composição
do FUNDEB, através das complementações denominadas: Valor Anual Final por
Aluno (VAAF), Valor Anual Total por Aluno (VAAT) e Valor Anual por Aluno por
Resultado (VAAR). O VAAR contempla as redes públicas que, cumpridas condicionalidades de melhoria de gestão, alcançarem evolução de indicadores a serem
definidos, de atendimento e de melhoria da aprendizagem com redução das desigualdades, nos termos do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica,
a saber: I – provimento do cargo ou função de gestor escolar de acordo com
critérios técnicos de mérito e desempenho, ou a partir de escolha realizada com
a participação da comunidade escolar dentre candidatos aprovados previamente em avaliação de mérito e desempenho; II – participação de pelo menos 80%
(oitenta por cento) dos estudantes de cada ano escolar, periodicamente avaliado
em cada rede de ensino, por meio dos exames nacionais do Sistema Nacional
de Avaliação da Educação Básica; III – redução das desigualdades educacionais
socioeconômicas e raciais medidas nos exames nacionais do Sistema Nacional
de Avaliação da Educação Básica, respeitadas as especificidades da Educação
Escolar Indígena e suas realidades; IV – regime de colaboração entre Estado
e Município formalizado na legislação estadual e em execução, nos termos do
inciso II do parágrafo único do art. 158 da Constituição Federal e do art. 3o da
Emenda Constitucional no 108, de 26 de agosto de 2020.
Dessa forma, faz-se necessária a mobilização dos governos dos entes federados,
instâncias legislativas federais, estaduais, distrital, municipais, e movimentos sociais que se encontram organizados nos diversos setores da sociedade. Esse é o
cenário mais amplo que emoldura e desafia os participantes da CONAE em sua
capacidade de formulação e incidência nas políticas públicas educacionais, para
garantir e viabilizar as tomadas de decisões efetivas entre os diversos setores do
campo social. É um cenário previsto na Constituição Federal, para favorecer o
crescimento global dos setores envolvidos

VIGILÂNCIA À SAÚDE - SANITÁRIA

civil de caráter permanente com poder deliberativo, normativo, consultivo e fiscalizador da política de Assistência Social do Município de Paulínia, vinculado à
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania.
No dia 02/09/2021 (quinta-feira), das 9h às 16h, o Conselho Municipal de Assistência Social- CMASP, elegeu os novos membros Titulares e Suplentes do
Conselho representantes de Entidades de Assistência Social, representantes de
Usuários de Assistência Social e representante de Trabalhadores do setor da área
de Assistência Social para o biênio 2021/2023.
A eleição aconteceu no Salão Nobre da Prefeitura Municipal de Paulínia, comparecendo para prestigiar e exercer sua cidadania 429 eleitores.
RELAÇÃO DOS CONSELHEIROS ELEITOS
BIÊNIO 2021/2023
Representante de Entidade ou Organização de Assistência Social:
THIAGO FIGUEIREDO FULAS – APAE – TITULAR
ANDRESSA RENATA PÉRTILE BRANCO – CASA DO MENOR - TITULAR
JANAÍNA BERTUOLO - PAULINIA RACING BICICROSS - SUPLENTE

179
146
67

Representante de Usuário ou Organização de Usuário de Assistência Social:
ALINE MURAOKA – CISA - TITULAR

194

RONALDO SANTOS DE SOUZA- USUÁRIO DE ASSISTÊNCIA - TITULAR

143

Representante de Trabalhadores do setor da Área de Assistência Social:
MARIA ILDETE LEAL FALCIROLI - TITULAR
VOTOS BRANCOS
VOTOS NULOS
VOTOS VÁLIDOS

249
348
02
978

Paulínia 03 de setembro de 2021
VALÉRIA SERRA FREITAS GUIMARÃES
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social

EDITAL Nº 272 DE 2021
Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 11.948 de 24/05/2021
CEVS: 353650501-871-000011-1-2 Data de Validade: 03/09/2022
Razão Social: CASA DE REPOUSO IF PAULÍNIA LTDA. CNPJ: 37.945.272/0001-74
Endereço: Rua MARIA DE LOURDES SOUZA BERALDO, 161 Nossa Sra Aparecida Município: PAULINIA UF: SP
Resp. Legal: ISABELA AZEVEDO RODRIGUES CPF: 44233409843
Resp. Técnico: JOSY FERNANDA COSTA CPF: 27662384845 CBO: 223505 Conselho Prof.: COREN No. Inscr.:387055 UF:SP
A Autoridade Sanitária do Departamento de Vigilância em Saúde defere a licença
de funcionamento para atividade de instituições de longa permanência para idosos.
O responsável assume cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas
referentes as atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não
cumprimento de tais exigências, ficando inclusive sujeito ao cancelamento deste
documento.
PAULINIA, 03 de setembro de 2021
JAQUELINE FEBRAIO
Autoridade Sanitária

CÂMARA MUNICIPAL
DECRETO LEGISLATIVO Nº 277, DE 31 DE AGOSTO DE 2021
“DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DA MEDALHA 28 DE FEVEREIRO AO
SENHOR AGNALDO FRANCISCO DA SILVA.”
Faço saber que a Câmara Municipal APROVOU e eu, seu Presidente, PROMULGO
o seguinte Decreto Legislativo:
Artigo 1º - Fica concedida a “MEDALHA 28 DE FEVEREIRO” ao senhor Agnaldo
Francisco da Silva pelos relevantes serviços prestados a Paulínia.
Artigo 2º - A Câmara Municipal fará, solenemente, a entrega das comendas aos
homenageados.
Artigo 3º - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Prédio Ulysses Guimarães, 31 de agosto de 2021

CONSELHOS
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O Conselho Municipal de Assistência Social criado pela Lei Nº 2950 DE 23/09/2008
é um órgão colegiado de composição paritária entre poder público e sociedade

VEREADOR FABIO VALADÃO
PRESIDENTE
Publicado na Secretaria. Data supra.
EMMANUEL JOSÉ PINARELI RODRIGUES DE SOUZA
DIRETOR GERAL ADJUNTO
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I CONFERÊNCIA MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO DE PAULÍNIA

PROGRAMAÇÃO
08/09/21 - PRÉ CONFERÊNCIA VIRTUAL - 19 h.
através do canal do CE-FORM no youtube.
ABERTURA OFICIAL COM A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO:
MEIRE TEREZINHA MULLER PALOMAR
(Graduada em Letras e Pedagogia; especialista em Educação pela
USP; mestre e doutora em Educação pela Unicamp. Atuou como
professora desde a Educação básica até o ensino superior; diretora
de escola; diretora de Departamento de Educação (1993-1997);
Secretária de Educação (1997-2000); Pró-reitora acadêmica da
Universidade São Marcos (2000-2009); Secretária da Criança e do
Adolescente (2011-2013).
MOMENTO CULTURAL
1. Vídeo Institucional
2. Apresentação Musical com ADRIANA APARECIDA DA SILVA
ALMEIDA (Diretora da EMEI José Paulino)
APRESENTAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO:
ALESSANDRA COLLAÇO GONÇALVES MERAY
(Graduada em Letras e Pedagogia, Pós-graduada em
Psicopedagogia Institucional e Gestão Escolar; Diretora do
Departamento Pedagógico de Educação da rede Municipal de
Paulínia; Diretora da Creche Maria Aparecida; Coordenadora do CEFORM, Centro de Formação da Rede de Ensino de Paulínia; há 27
anos atuando na Rede Municipal.

PALESTRAS
1ª) Eixo 1 - O PNE 2024-2034 : Avaliação das Diretrizes e Metas.
Palestrante: MARIA APARECIDA RAMIRES ZULIAN
(Terapeuta Ocupacional; Psicopedagoga; Mestre em Educação na
linha de formação de professores;
Doutoranda em Engenharia Elétrica pela Unicamp com pesquisa na
linha de Tecnologia Assistiva. Larga experiência na área de saúde
física e educação
inclusiva, especialista em Tecnologia Assistiva; Acessibilidade;
Comunicação Alternativa (CAA), Educação Especial e Inclusão;
Colaboradora do MECSECADI nas ações de elaboração e
implementação da política de educação especial na perspectiva
inclusiva.)
2ª) Eixo 2 - Uma escola para o futuro: Tecnologia e conectividade
a serviço da Educação.
Palestrante: JOÃO GILBERTO VEDOVELLO
(Mestre em Administração; Especialista em Marketing Digital e
Gestão Estratégica de Negócios.)
3ª) Eixo 3 - Criação do SNE : avaliação da legislação inerente e do
modelo em construção.
Palestrante: SILVIA COELHO NETO LOPES VIEIRA
(Graduada em Ciências contábeis e pós-graduada em Contabilidade
Pública e Controle InternoMunicipal. Contadora da Secretaria
Municipal de Educação de Paulínia)

ACESSO AOS DOCUMENTOS OFICIAIS DA CONFERÊNCIA
E MAIORES INFORMAÇÕES ATRAVÉS DO SITE:
https://ceformpaulinia.wixsite.com/ceform
LINK DE ACESSO À TRANSMISSÃO DA PRÉ-CONFERÊNCIA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EDITAL Nº 01 - PROCESSO SELETIVO 2022
VESTIBULINHO 2021 - CEMEP
EDITAL Nº 001/2021 - PROCESSO SELETIVO 2022
VESTIBULINHO 2021 – Ingressantes 2022
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 2022 nas escolas técnicas profissionalizantes deste município.
1. APRESENTAÇÃO
Este Edital contém as informações e procedimentos necessários para os ingressantes no ano letivo de 2022 nos cursos técnicos das escolas CEMEP - Centro
Municipal de Ensino Profissionalizante “Prof. Osmar Passareli Silveira” e ETEP Escola Técnica de Paulínia, ora denominado PROCESSO SELETIVO 2022.
Solicitamos que, antes de efetuar sua inscrição, leia atentamente as informações
gerais, as normas constantes neste Edital, seus anexos e as possíveis retificações, para certificar-se de que preenche todos os requisito5s exigidos para a participação deste processo seletivo, para o ingresso em um dos cursos oferecidos
pela Municipalidade; o curso de Química ou Informática Concomitante com o Ensino Médio em Período Integral, Química Subsequente ao Ensino Médio no Período
Noturno e Enfermagem Subsequente ao Ensino Médio no Período Matutino.

6/12/2021

Publicação da classificação Geral dos Candidatos
após os candidatos indeferidos.

7/12
a 9/12/2021

Recursos da Classificação Geral dos Candidatos.
O pedido de recurso ocorrerá na forma presencial
nas escolas em que o candidato teve interesse e
efetuou sua inscrição.

15/12/2021

Publicação da classificação Geral Final após Recursos.

15/12/2021

Publicação da 1ª chamada a partir das 18hoo (no
mural da escola ou site oficial da escola conforme
descritos nos anexos (I,II,III e IV) do item b)

25 e 26/01/2022

Efetivação de matrícula dos Classificados na 1ª
Chamada.

27/01/2022

Publicação da 2ª chamada (caso haja desistência) a
partir das 18h (no mural da escola ou site oficial da
escola conforme descritos nos anexos (I,II,III e IV)
do item b)

28 a 31/01/2022

Efetivação de matrícula dos Classificados na 2ª
Chamada.

01/02/2022

Publicação da 3ª chamada (caso haja desistência)
a partir das 18h00 (no mural da escola ou site oficial
da escola conforme descritos nos anexos (I,II,III e
IV) do item b)

2 e 3/02/2022

Efetivação de matrícula dos Classificados na 3ª
Chamada

O PROCESSO SELETIVO 2022, será organizado 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, III e IV) do item b;
b) O critério de avaliação será a análise do histórico escolar conforme especificado
nos anexos referentes a cada um dos cursos oferecidos:
Anexo I) CEMEP EDITAL – PROCESSO SELETIVO 2022 – TÉCNICO EM INFORMÁTICA CONCOMITANTE COM O ENSINO MÉDIO – PERÍODO INTEGRAL;

ANEXO I
CEMEP EDITAL – PROCESSO SELETIVO 2022 – TÉCNICO EM INFORMÁTICA
CONCOMITANTE COM O ENSINO MÉDIO – PERÍODO INTEGRAL

Anexo II) ETEP EDITAL – PROCESSO SELETIVO 2022 – TÉCNICO EM QUÍMICA 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

Anexo III) ETEP EDITAL – PROCESSO SELETIVO 2022 – TÉCNICO EM QUÍMICA SUBSEQUENTE AO ENSINO MÉDIO – PERÍODO NOTURNO

2. DAS VAGAS OFERECIDAS
2.1 São 83 vagas, sendo 3 para pessoas com deficiência

Anexo IV) ETEP EDITAL – PROCESSO SELETIVO 2022 – TÉCNICO EM ENFERMAGEM SUBSEQUENTE AO ENSINO MÉDIO – PERÍODO MATUTINO

3. DOS REQUISITOS PARA A INSCRIÇÃO
3.1 O candidato deverá estar cursando obrigatoriamente o 9º ano do Ensino Fundamental no ano de 2021

c) Realização de matrícula mediante seleção e classificação conforme descritos
nos anexos (I, II, III e IV) do item b.
d) CRONOGRAMA
DATA

EVENTO

29/07/2021

Publicação do Edital nº 001/2021 – Processo Seletivo 2022

15/09 a 15/10/2021

Período de Inscrição no Site Oficial da Prefeitura:
www.paulinia.sp.gov.br

16/10 a 31/10/2021

Análise dos históricos ou boletins escolares pela
Comissão do Processo Seletivo 2022

08/11/2021

Publicação das inscrições indeferidas

09/11 a 12/11/2021

Recursos dos Candidatos que foram Indeferidos. O
pedido de recurso ocorrerá na forma presencial nas
escolas em que o candidato teve interesse e efetuou
sua inscrição.

3.2. Não serão aceitas inscrições de candidatos que já concluíram o Ensino Fundamental em anos anteriores à 2021
4. DO INGRESSO
4.1. Não serão aplicadas provas presenciais
4.2. O critério adotado será a análise do Histórico Escolar, Boletim Escolar, Certificado Escolar ou Declaração da Escola em papel timbrado e assinado conforme
modelo em anexo (Anexo VII).
4.2.1 A classificação final obedecerá a ordem decrescente de pontuação obtida
pela média aritmética das quatro notas finais de série/ano dos componentes
curriculares de Língua Portuguesa e Matemática (do item “a” a “d” abaixo descritos), conforme os seguintes critérios:
a) Língua Portuguesa e Matemática (quinto conceito do 6º ano do Ensino Fundamental).
Não havendo o quinto conceito, calcula-se a média aritmética entre as quatro
notas bimestrais de cada componente requerido obtendo o quinto conceito.
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damental)
Não havendo o quinto conceito, calcula-se a média aritmética entre as quatro
notas bimestrais de cada componente requerido obtendo o quinto conceito.
c) Língua Portuguesa e Matemática (quinto conceito do 8º ano do Ensino Fundamental)
Não havendo o quinto conceito, calcula-se a média aritmética entre as quatro
notas bimestrais de cada componente requerido obtendo o quinto conceito.
d) Língua Portuguesa e Matemática (nota final do 1º bimestre de 2021 do 9º ano
do Ensino Fundamental)
e) Caso o componente curricular de Língua Portuguesa tenha sido subdividido
em outras, como Redação, Produção de texto, Gramática, Comunicação, etc,
deverá ser considerada apenas a nota do componente curricular de Língua
Portuguesa.
f) Caso o componente curricular de Matemática tenha sido subdividido em outras, Geometria, Álgebra, Desenho Geométrico, etc, deverá ser considerada
apenas a nota do componente curricular de Matemática.
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 V)
5. DAS INSCRIÇÕES
5.1. As inscrições para o PROCESSO SELETIVO 2022 serão efetuadas pelo site
www.paulinia.sp.gov.br a partir das 7 (sete) horas do dia 15 de setembro de
2021 até as 23h59 (vinte e três horas e cinquenta e nove minutos) do dia 15 de
outubro de 2021
5.2. Para se inscrever, o candidato deverá, obrigatoriamente:
5.2.1 Ler este Edital
5.2.2. Preencher o Formulário Eletrônico de Inscrição. O preenchimento dos
dados da inscrição é de responsabilidade exclusiva do candidato.
5.2.3. Informar, obrigatoriamente, o número do CPF e o número do documento
de identidade do próprio candidato. Não poderão ser usados RG e/ou CPF
dos pais ou responsáveis. Havendo informação divergente em qualquer
fase do processo o candidato terá sua inscrição cancelada.
5.2.4. Realizar Upload da seguinte documentação, obrigatoriamente no formato PDF, sendo de responsabilidade do candidato o correto upload da
documentação:
a) Comprovação de escolaridade, sendo aceitos os seguintes documentos:
Boletim Escolar ou Histórico Escolar Parcial ou Certificado ou Declaração
Escolar conforme anexo VII contendo o quinto conceito (resultado final)
das notas de Língua Portuguesa e Matemática dos 6º anos, 7º anos, 8º
anos e as notas do 1º bimestre do 9º ano cursado em 2021.
Os documentos deverão conter nome, carimbo e assinatura do responsável pela instituição, assim como dados para contato.
Documentos que não possuem assinatura digital obrigatoriamente deverão ser assinados pelo responsável da Instituição.
b) No caso de candidatos com deficiência deverá ser feito também o upload
do laudo médico especificando a 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 Os documentos a serem anexados através de Upload devem ser apenas os
solicitados neste edital, devem estar nítidos, sem cortes, sem rasuras, com todas as informações legíveis, em formato PDF e com tamanho máximo de 10Mb.
Documentos ilegíveis serão descartados pela comissão do Processo Seletivo e
a inscrição será indeferida.
5.7 Não serão considerados para avaliação arquivos em formato diverso de PDF.
5.8 O candidato deverá conferir as informações e se os dados estiverem corretos,
marcar o campo “declaro que Li o edital do processo seletivo para os cursos no
CEMEP/ETEP. Verifiquei as minhas informações digitadas e CONFIRMO que
elas estão corretas ” e finalizar a inscrição.
5.9 Após finalizar a inscrição, será gerado o comprovante de inscrição que deverá
ser impresso pelo candidato.
5.10 É de responsabilidade do candidato acompanhar as fases do processo seletivo que serão publicados no site da escola (www.cemep.net.br).
5.11 Depois que o candidato confirmar e efetuar sua inscrição não será mais pos-

sível fazer alterações.
5.12 Não compete à Comissão Organizadora e nem à instituição requerida a
responsabilidade pelo não preenchimento da inscrição por motivos diversos, a
exemplo de: problemas com equipamentos eletrônicos (computadores, celulares, etc), falta de acesso à internet e outros pelos quais não seja efetivada a
postagem dos documentos solicitados, bem como pela falta da impressão do
comprovante de inscrição.
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 cortes 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
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.
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;
7.2 Os critérios para classificação são os apresentados no item 4.2.1 deste edital.
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8. DOS CRITÉRIOS PARA DESEMPATE
8.1 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 no componente curricular de Matemática;
b) - Ainda persistindo o empate:
Maior pontuação no componente curricular de Língua Portuguesa;
c) - Ainda persistindo o empate:
Maior pontuação no componente curricular de Matemática ano a ano iniciando
pelo 9º ano, 8º ano, 7ºano e 6º ano sucessivamente;
d) - Ainda persistindo o empate:
Maior pontuação no componente curricular de Língua Portuguesa ano a no
iniciando pelo 9º ano, 8º ano, 7ºano e 6º ano sucessivamente;
e) - Ainda persistindo o empate:
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 sejam preenchidas
9.1.1. CRITÉRIOS PARA A 1ª CHAMADA
Na primeira chamada, 80 % (oitenta por cento) das vagas são para os candidatos residentes no Município de Paulínia sendo:
a) 40% (quarenta por cento) das vagas destinadas aos candidatos oriundos
da rede pública;
b) 40% (quarenta por cento) das vagas destinadas aos candidatos oriundos
da rede privada.
Os outros 20% (vinte por cento) das vagas são para os candidatos residentes
em outros municípios, assim organizadas:
a) 10% (dez por cento) das vagas destinadas aos candidatos oriundos da rede
pública;
b) 10% (dez por cento) das vagas destinadas aos candidatos oriundos da rede
privada.
9.1.2 CRITÉRIOS PARA A 2ª CHAMADA
A partir da 2ª chamada as convocações obedecerão à CLASSIFICAÇÃO GERAL independentemente dos candidatos serem provenientes de escolas públicas ou privadas, residentes ou não em Paulínia.
10. DA DESCLASSIFICAÇÃO
10.1 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 de PDF;
c) Usar 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) Não comparecer para a matrícula na data estipulada;
g) Declarar, na inscrição, ser residente em Paulínia e não comprovar no ato da
matrícula.
11. DO CURSO OFERECIDO
11.1 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.
12. DA PUBLICAÇÃO DA CHAMADA DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS
12.1 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.
12.2 As datas e horários previstos são:
a) Primeira chamada: 15 de dezembro de 2021, a partir das 18 horas;
b) Segunda chamada: 27 de janeiro de 2022, a partir das 18 horas, se houver
desistências;
c) Terceira chamada: 01 de fevereiro de 2022, a partir das 18 horas, se houver
desistências;
12.3 É de responsabilidade do candidato acompanhar a publicação dos resultados.
13. DA CONVOCAÇÃO PARA A MATRÍCULA
13.1 As convocações para a matrícula serão disponibilizadas no site oficial da Unidade Escolar www.cemep.net.br, nas datas previstas neste edital;
13.2 O Responsável pelo candidato aprovado deverá comparecer na Secretaria
da Escola, portando a documentação exigida para a efetivação da matrícula nos
dias previstos neste edital, das 8h às 12h e das 13h às 17h;
13.3 Havendo impedimento do candidato e seu responsável, em comparecer na
Unidade Escolar para a efetivação da matrícula, ele poderá nomear outra pessoa com procuração para fins de matrícula, com firma reconhecida em Cartório
acompanhada de cópia de documento de identidade (RG, RNE ou CNH) do
procurador para representá-lo;
OBS: As cópias desses documentos ficarão retidas na escola.
13.4 O candidato que não comparecer na data estipulada para matrícula será
considerado como desistente da vaga;
13.5 É vedado ao aluno do Ensino Médio concomitante com o Técnico em Informática, frequentar apenas um dos cursos oferecidos, já que são concomitantes;
13.6 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 e CPF);
d) 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;
e) Cópia e original do Histórico Escolar do Ensino Fundamental ou Declaração
de Conclusão do Curso.
f) Não será efetuada a matrícula do candidato com documentação incompleta.
14. DOS RECURSOS
14.1 Após análise dos históricos ou boletins ou certificados escolares ou declaração escolar (anexo VII) pela Comissão do Processo Seletivo 2022, e na ocorrência de inscrições indeferidas, o número de identificação das mesmas serão
publicadas no site da escola (www.cemep.net.br), no dia 08/11/2021;
14.2 O prazo para interposição dos recursos das inscrições indeferidas será de
09/11/2021 a 12/11/2021;
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cialmente na escola em que o candidato teve interesse e efetuou sua inscrição,
em impresso próprio (anexo VI), anexando cópia dos documentos citados no
item 5.2.4 deste Edital, bem como cópia da inscrição efetivada;
14.4 Após esse prazo não serão aceitos pedidos de interposição de recurso;
14.5 No dia 06/12/2021 após às 18h será publicada a CLASSIFICAÇÃO GERAL
DOS CANDIDATOS no site da escola: www.cemep.net.br já considerados os
resultados dos recursos.
14.6 O prazo para interposição de recursos da Classificação Geral dos Candidatos
será de 07/12 a 09/12/2021;
14.7 O pedido de recurso da Classificação Geral dos Candidatos deverá ser realizado presencialmente na escola em que o candidato teve interesse e efetuou
sua inscrição, em impresso próprio (anexo VI), no qual registrará o motivo do
seu recurso;
14.8 Após esse prazo não serão aceitos pedidos de interposição de recursos;
14.9 A partir das 18h do dia 15/12/2021, no mural da escola ou site oficial (www.cemep.net.br), será publicada a CLASSIFICAÇÃO GERAL FINAL DOS CANDIDATOS e a 1ª chamada dos classificados conforme normas previstas neste Edital.
15. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Os casos não previstos neste edital serão analisados e deliberados pela Comissão
de Organização do Processo Seletivo.
ANEXO II
ETEP EDITAL – PROCESSO SELETIVO 2022 – TÉCNICO EM QUÍMICA CONCOMITANTE COM O ENSINO MÉDIO – PERÍODO INTEGRAL
1. DO CURSO OFERECIDO
1.1 Técnico em Química concomitante com o ensino médio - Período integral
1.2. 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 2021;
3.2 Não serão aceitas inscrições de candidatos que já concluíram o Ensino Fundamental em anos anteriores a 2021.
4. DO INGRESSO
4.1 Não serão aplicadas provas presenciais.
4.2 O critério adotado será o da análise do histórico escolar ou Boletim Escolar
ou Certificado Escolar ou Declaração Escolar em papel timbrado e assinado
conforme modelo em anexo (anexo VII).
4.2.1 A classificação final obedecerá a ordem decrescente de pontuação obtida
pela média aritmética das quatro notas finais de série/ano dos componentes
curriculares de Língua Portuguesa e Matemática (do item “a” a “d” abaixo descritos), conforme os seguintes critérios:
a) Língua Portuguesa e Matemática (quinto conceito do 6º ano do Ensino
Fundamental).
Não havendo o quinto conceito, calcula-se a média aritmética entre as quatro notas bimestrais de cada componente requerido obtendo o quinto conceito.
b) Língua Portuguesa e Matemática (quinto conceito do 7º ano do Ensino
Fundamental)
Não havendo o quinto conceito, calcula-se a média aritmética entre as quatro notas bimestrais de cada componente requerido obtendo o quinto conceito.
c) Língua Portuguesa e Matemática (quinto conceito do 8º ano do Ensino Fundamental)
Não havendo o quinto conceito, calcula-se a média aritmética entre as quatro
notas bimestrais de cada componente requerido obtendo o quinto conceito.
d) Língua Portuguesa e Matemática (nota final do 1º bimestre de 2021 do 9º
ano do Ensino Fundamental)
e) Caso o componente curricular de Língua Portuguesa tenha sido subdividido
em outras, como Redação, Produção de texto, Gramática, Comunicação,
etc, deverá ser considerada apenas a nota do componente curricular de
Língua Portuguesa.

f) Caso o componente curricular de Matemática tenha sido subdividido em outras, Geometria, Álgebra, Desenho Geométrico, etc, deverá ser considerada
apenas a nota do componente curricular de Matemática.
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 V).
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 setembro de 2021 até
as 23:59 (vinte e três horas e cinquenta e nove minutos) do dia 15 de outubro
de 2021.
5.2 A inscrição envolve os seguintes passos, obrigatoriamente:
5.2.1 Leitura deste Edital;
5.2.2 Preencher o Eletrônico do Formulário de Inscrição. O preenchimento dos
dados da inscrição é de responsabilidade exclusiva do candidato;
5.2.3 Informar, obrigatoriamente, o número do CPF e o número do documento
de identidade do próprio candidato. Não poderão ser usados RG e/ou CPF
dos pais ou responsáveis. Havendo informação divergente em qualquer fase
do processo o candidato terá sua inscrição cancelada.
5.2.4 Realizar Upload da seguinte documentação, obrigatoriamente no formato
PDF, sendo de responsabilidade do candidato o correto upload da documentação:
a) Comprovação de escolaridade, sendo aceitos os seguintes documentos:
Boletim Escolar ou Histórico Escolar Parcial ou Certificado ou Declaração
Escolar conforme anexo VII contendo o quinto conceito (resultado final) das
notas de Língua Portuguesa e Matemática dos 6º anos, 7º anos, 8º anos e
as notas do 1º bimestre do 9º ano cursado em 2021.
Os documentos deverão conter nome, carimbo e assinatura do responsável
pela instituição, assim como dados para contato.
Documentos que não possuem assinatura digital obrigatoriamente deverão
ser assinados pelo responsável da Instituição.
b) No caso de candidatos com deficiência deverá ser feito também o upload
do laudo médico especificando a 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 Os documentos que forem anexados através do Upload devem ser apenas
os solicitados neste edital, devem estar nítidos, sem cortes e sem rasuras com
todas as informações legíveis, em formato PDF com tamanho máximo de 10Mb.
Documentos ilegíveis serão descartados pela comissão do processo e a inscrição será indeferida;
5.7 Não serão considerados para avaliação arquivos em formato diverso do PDF.
5.8 O candidato deverá conferir as informações e se os dados estiverem corretos,
marcar o campo “declaro que Li o edital do processo seletivo para os cursos no
CEMEP/ETEP. Verifiquei as minhas informações digitadas e CONFIRMO que
elas estão corretas” e finalizar a inscrição.
5.9 Após finalizar a inscrição, será gerado o comprovante de inscrição que deverá
ser impresso pelo candidato.
5.10 É de responsabilidade do candidato acompanhar as fases do processo seletivo que serão publicados no site da escola (www.etep.com.br).
5.11 Depois que o candidato efetuar e confirmar a inscrição não será mais possível
fazer alterações.
5.12 Não compete à Comissão Organizadora e nem à instituição requerida a
responsabilidade pelo não preenchimento da inscrição por motivos diversos, a
exemplo de: problemas com equipamentos eletrônicos (computadores, celulares,etc), falta de acesso à internet e outros pelos quais não seja efetivada a
postagem dos documentos solicitados, bem como pela falta da impressão do
comprovante de inscrição.
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;
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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.
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;
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 entre dois ou mais
candidatos, serão aplicados os seguintes critérios para fins de desempate:
a) Maior pontuação no componente curricular de Matemática;
b) - Ainda persistindo o empate:
Maior pontuação no componente curricular de Língua Portuguesa;
c) - Ainda persistindo o empate:
Maior pontuação no componente curricular de Matemática ano a ano iniciando
pelo 9º ano, 8º ano, 7ºano e 6º ano sucessivamente;
d) - Ainda persistindo o empate:
Maior pontuação no componente curricular de Língua Portuguesa ano a ano
iniciando pelo 9º ano, 8º ano, 7ºano e 6º ano sucessivamente;
e) - Ainda persistindo o empate:

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.
9.1.1 CRITÉRIOS PARA A 1ª CHAMADA
Na primeira chamada, 80 % (oitenta por cento) das vagas são para os candidatos residentes no Município de Paulínia sendo:
a) 40% (quarenta por cento) delas destinadas aos candidatos oriundos da
rede pública residentes em Paulínia;
b) 40% (quarenta por cento) delas destinadas aos candidatos oriundos da
rede privada residentes em Paulínia.
Os outros 20% (vinte por cento) das vagas são para os candidatos residentes
em outros municípios, assim organizadas:
a) 10% (dez por cento) delas destinadas aos candidatos oriundos da rede
pública residentes de outros municípios;
b) 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 à CLASSIFICAÇÃO
GERAL independentemente dos candidatos serem provenientes de escolas
públicas ou privadas, residentes ou não em Paulínia.
10. DA DESCLASSIFICAÇÃO
10.1 O candidato será desclassificado se:
a) Deixar de apresentar a documentação exigida ou anexar outra documentação
que não seja a requerida neste edital;
b) Ao fazer o Upload, apresentar documentos cortados, rasurados e ilegíveis ou
em formato diferente do PDF;
c) 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) Não comparecer para a matrícula na data estipulada;
g) Declarar, na inscrição, ser residente em Paulínia e não comprovar no ato da
matrícula.
11. DO CURSO OFERECIDO
11.1 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;
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O uso do uniforme e do equipamento de proteção individual é obrigatório e não
deve ser modificado sem prévio conhecimento da escola.
12. DA PUBLICAÇÃO DA CHAMADA DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS:
12.1 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;
12.2 As datas e os horários previstos são:
a) Primeira chamada: 15 de dezembro de 2021, a partir das 18 horas;
b) Segunda chamada: 27 de janeiro de 2022, a partir das 18 horas, se houver
desistências;
c) Terceira chamada: 01 de fevereiro de 2022, a partir das 18 horas, se houver
desistências.
12.3 É responsabilidade do candidato acompanhar a publicação dos resultados.
13. DA CONVOCAÇÃO PARA A MATRÍCULA:
13.1 As convocações para a matrícula serão disponibilizadas no site oficial da
Unidade Escolar, www.etep.com.br, nas datas previstas neste edital;
13.2 O Responsável pelo candidato aprovado deverá comparecer na Secretaria da Escola, portando a documentação exigida para a assinatura da efetivação da matrícula nos previstos neste edital, das 9h às 12h e das 13h30
às 19h30;
13.3 Havendo impedimento do candidato e seu responsável, em comparecer na
Unidade Escolar para a efetivação da matrícula, ele poderá nomear outra pessoa com procuração para fins de matrícula, com firma reconhecida em Cartório
acompanhada de cópia de documento de identidade (RG, RNE ou CNH) do
procurador para representá-lo;
OBS: As cópias desses documentos ficarão retidas na escola.
13.4 O candidato que não comparecer na data estipulada para matrícula será
considerado como desistente da vaga;
13.5 É vetado ao aluno do Ensino Médio concomitante com o Técnico em Informática, frequentar apenas um dos cursos oferecidos, já que são concomitantes;
13.6 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 e CPF);
d) 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;
e) Cópia e original do Histórico Escolar do Ensino Fundamental ou Declaração
de Conclusão do Curso.
f) Não será efetuada a matrícula do candidato com documentação incompleta
14. DOS RECURSOS
14.1 Após Análise dos históricos ou boletim ou certificados escolares ou declaração escolar (anexo VII) pela Comissão do Processo Seletivo 2022, e na ocorrência de inscrições indeferidas, o número de identificação dos candidatos das
mesma serão publicados no site da escola: www.etep.com.br, no dia 08/11/2021;
14.2 O prazo para interposição dos recursos das inscrições indeferidas será dos
dias 09/11 a 12/11/2021;
14.3 O pedido de recurso das inscrições indeferidas deverá ser realizado presencialmente na escola em que o candidato teve interesse e efetuou sua inscrição,
em impresso próprio (anexo VI), anexando cópia dos documentos citados no
item 5.2.4 deste Edital, bem como cópia da inscrição efetivada;
14.4 Após esse prazo não serão aceitos pedido de interposição dos recurso;
14.5 No dia 06/12/2021 após às 18h será publicada a CLASSIFICAÇÃO GERAL
DOS CANDIDATOS no site da escola: www.etep.com.br já considerados os resultados dos recursos;
14.6 O prazo para interposição dos recursos da Classificação Geral dos Candidatos será dos dias 07/12 a 09/12/2021;
14.7 O pedido de recurso da Classificação Geral dos Candidatos deverá ser realizado presencialmente na escola em que o candidato teve interesse e efetuou
sua inscrição, em impresso próprio (anexo VI), no qual registrará o motivo do
seu recurso;
14.8 Após esse prazo não serão aceitos pedido de interposição dos recursos;
14.9 A partir das 18h do dia 15/12/2021, no mural da escola ou site oficial (www.
etep.com.br), será publicada a CLASSIFICAÇÃO GERAL DOS CANDIDATOS e
a 1ª chamada dos classificados conforme normas previstas neste Edital.

15. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Os casos não previstos neste edital serão analisados pela Comissão de Organização do Processo Seletivo.
ANEXO III
ETEP EDITAL – PROCESSO SELETIVO 2022 – 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 2021 ou ter concluído o Ensino Médio em anos anteriores a 2021.
4. DO INGRESSO
4.1 Não serão aplicadas provas presenciais;
4.2. O critério adotado será a análise do histórico escolar ou boletim escolar, certificado escolar ou declaração escolar em papel timbrado e assinado conforme
modelo em anexo (anexo VIII) ;
4.3 A classificação final obedecerá a ordem decrescente de pontuação obtida pelos candidatos:
4.3.1 A pontuação individual será calculada pela soma dos quintos conceitos
obtidos na primeira série do Ensino Médio depois de aplicados os pesos conforme descrito abaixo:
O quinto conceito de Língua Portuguesa (LP) multiplicado por um (peso 1);
O quinto conceito de Matemática (M) multiplicado por dois (peso 2);
O quinto conceito de Química (Q) multiplicado por trêss (peso 3);
Pontuação final candidato = (nota de LP x 1) + (nota de M x 2) + (nota de Q
x 3).
4.3.2 Caso o componente curricular de Língua Portuguesa tenha sido subdividido em outras, como Redação, Produção de texto, Gramática, Comunicação,
etc, deverá ser considerada apenas a nota do componente curricular de Língua Portuguesa.
4.3.3. Caso o componente curricular de Matemática tenha sido subdividido em
outras, Geometria, Álgebra, Desenho Geométrico, etc, deverá ser considerada apenas a nota do componente curricular de Matemática.
4.4. 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 V).
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 setembro de 2021 até
as 23:59 (vinte e três horas e cinquenta e nove minutos) do dia 15 de outubro
de 2021.
5.2 Para se inscrever, o candidato deverá, obrigatoriamente:
5.2.1 Ler este Edital;
5.2.2 Preencher o Formulário Eletrônico de Inscrição. O preenchimento dos dados da inscrição é de responsabilidade exclusiva do candidato;
5.2.3 Informar, obrigatoriamente, o número do CPF e o número do documento
de identidade do próprio candidato. Não poderão ser usados RG e/ou CPF
dos pais ou responsáveis. Havendo informação divergente em qualquer fase
do processo o candidato terá sua inscrição cancelada.
5.2.4 Realizar Upload da seguinte documentação, obrigatoriamente no formato
PDF, sendo de responsabilidade do candidato o correto upload da documentação:
a) Comprovação de escolaridade, sendo aceitos os seguintes documentos:
I) Histórico Escolar constando as notas de conclusão do Ensino Médio ou;
II) Histórico Escolar Parcial ou Boletim Escolar ou Certificado Escolar ou Declaração Escolar (anexo VIII) constando as notas da primeira série do Ensino Médio para os candidatos que irão concluir o Ensino Médio em 2021;
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Os documentos deverão conter nome, carimbo e assinatura do responsável pela instituição, assim como dados para contato;
Documentos que não possuem assinatura digital obrigatoriamente deverão ser assinados pelo responsável da Instituição.
III) 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, obrigatoriamente
constando a pontuação obtida em cada área;
IV) 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 do Estado de São Paulo 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 nesta escola;
5.5 documentos que forem anexados através do Upload devem ser apenas os
solicitados neste edital, devem estar nítidos, sem corte e sem rasuras com todas
as informações legíveis, em formato PDF com tamanho máximo de 10mb. Documentos ilegíveis serão descartados pela comissão do processo e a inscrição
será indeferida.
5.6 Não serão considerados para avaliação arquivos em formato diverso do PDF.
5.7 O candidato deverá conferir as informações e se os dados estiverem corretos,
marcar o campo “declaro que Li o edital do processo seletivo para os cursos no
CEMEP/ETEP. Verifiquei as minhas informações digitadas e CONFIRMO que
elas estão corretas” e finalizar a inscrição.
5.8 Após finalizar a inscrição, será gerado o comprovante de inscrição que deverá
ser impresso pelo candidato.
5.9 É de responsabilidade do candidato acompanhar as fases do processo seletivo
que serão publicados no site da escola (www.etep.com.br).
5.10 Depois que o candidato confirmar e efetuar sua inscrição não será mais possível fazer alterações.
5.11 Não compete à Comissão Organizadora e nem à Instituição requerida a
responsabilidade pelo não preenchimento da inscrição por motivos diversos, a
exemplo de: problemas com equipamentos eletrônicos (computadores, celulares etc.), falta de acesso à internet e outros pelos quais não seja efetivada a
postagem dos documentos solicitados, bem como pela falta da impressão do
comprovante de inscrição.
6. DA CLASSIFICAÇÃO
6.1 Os candidatos serão classificados por ordem decrescente de pontuação;
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 no componente curricular Química;
- Ainda persistindo o empate:
b) Maior pontuação no componente curricular Matemática;
- Ainda persistindo o empate:
c) Maior pontuação no componente curricular Língua Portuguesa;
- Ainda persistindo o empate:
d) 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 sendo:
a) 40% (quarenta por cento) delas destinadas aos candidatos oriundos da rede
pública residentes em Paulínia;
b) 0% (quarenta por cento) delas destinadas aos candidatos oriundos da rede
privada residentes em Paulínia;
Os outros 20% (vinte por cento) das vagas são para os candidatos residentes
em outros municípios, assim organizadas:
c) 10% (dez por cento) delas destinadas aos candidatos oriundos da rede pública residentes de outros municípios;
d) 10% (dez por cento) delas destinadas aos candidatos oriundos da rede priva-

da residentes de outros municípios.
8.1.2 DOS CRITÉRIOS A PARTIR DA 2ª CHAMADA
A partir da 2ª chamada, as convocações obedecerão à CLASSIFICAÇÃO GERAL independentemente 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) 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)Não comparecer para a matrícula na data estipulada.
g) Declarar, na inscrição, ser residente em Paulínia e não comprovar no ato da
matrícula.
10. DO CURSO OFERECIDO
h) 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 ;
11.2 As datas e os horários previstos são:
a) Primeira chamada: 15 de dezembro de 2021, a partir das 18 horas;
b) Segunda chamada: 27 de janeiro de 2022, a partir das 18 horas, se houver
desistências;
c) Terceira chamada: 01 de fevereiro de 2022, a partir das 18 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 e se
menor o seu responsável legal deverá comparecer portando a documentação
exigida para a assinatura da efetivação da matrícula nos dias previstos neste
edital das 9h às 12h e das 13h30 às 19h30;
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 para fins de matrícula, com firma reconhecida em Cartório
acompanhada de cópia de documento de identidade (RG, RNE ou CNH) do
procurador para representá-lo;
OBS: As cópias desses documentos ficarão retidas na escola.
12.4 O candidato que não comparecer na data estipulada para matrícula será
considerado como desistente da vaga;
12.5 Os documentos obrigatórios para a matrícula são:
a) 03 fotos 3x4 recentes;
b) Cópia e original da Certidão de Nascimento;
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c) Cópia e original de Identidade (RG e CPF) ou se estrangeiro, a Cédula de
Identidade de Estrangeiro (RNE), dentro da validade;
d) Cópia e original do Comprovante de Residência atual (últimos 3 meses): conta de luz, água, telefone ou cartão de crédito;
e) Cópia e original do Histórico Escolar do Ensino Médio ou Declaração de Conclusão do Curso.
f) Não será efetuada a matrícula do candidato com documentação incompleta.
13. DOS RECURSOS
13.1 Após Análise dos históricos ou boletim ou certificados escolares ou declaração escolar (anexo VIII) pela Comissão do Processo Seletivo 2022, e na ocorrência de inscrições indeferidas, o número de identificação das mesmas serão
publicados no site da escola www.etep.com.br, no dia 08/11/2021;
13.2 O prazo para interposição dos recursos das inscrições indeferidas será dos
dias 09/11 a 12/11/2021;
13.3 O pedido de recurso das inscrições indeferidas deverá ser realizado presencialmente na escola em que o candidato teve interesse e efetuou sua inscrição,
em impresso próprio (anexo VI), anexando cópia dos documentos citados no
item 5.2.4 deste Edital, bem como cópia da inscrição efetivada;
13.4 Após esse prazo não serão aceitos pedido de interposição dos recursos;
13.5 No dia 06/12/2021 após às 18h será publicada a CLASSIFICAÇÃO GERAL
DOS CANDIDATOS no site da escola www.etep.com.br já considerados os resultados dos recursos;
13.6 O prazo para interposição dos recursos da Classificação Geral dos Candidatos será dos dias 07/12 a 09/12/2021;
13.7 O pedido de recurso da Classificação Geral dos Candidatos deverá ser realizado presencialmente na escola em que o candidato teve interesse e efetuou
sua inscrição, em impresso próprio (anexo VI), no qual registrará o motivo do
seu recurso;
13.8 Após esse prazo não serão aceitos pedido de interposição dos recursos;
13.9 no dia das 18h do 15/12/2021, no mural da escola ou site oficial (www.etep.
com.br) será publicada a CLASSIFICAÇÃO GERAL DOS CANDIDATOS e a 1ª
chamada dos classificados conforme normas previstas neste Edital.
14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Os casos não previstos neste edital serão analisados pela Comissão de Organização do Processo Seletivo.
ANEXO IV
ETEP EDITAL – PROCESSO SELETIVO 2022 – TÉCNICO EM ENFERMAGEM
SUBSEQUENTE AO ENSINO MÉDIO – PERÍODO MATUTINO
1. DO CURSO OFERECIDO
a) Técnico em Enfermagem subsequente ao ensino médio - Período matutino;
b) Tempo de duração: 2 anos
c) O início está previsto para o mês de abril de 2022, podendo ser antecipado.
2. DAS VAGAS OFERECIDAS:
São 30 vagas disponibilizadas
3. REQUISITOS PARA A INSCRIÇÃO:
O candidato deverá estar cursando obrigatoriamente o 3º ano do ensino médio no
ano de 2021 ou ter concluído o Ensino Médio em anos anteriores a 2021.
4. DO INGRESSO
4.1 Não serão aplicadas provas presenciais;
4.2 O critério adotado será a análise do histórico escolar ou boletim escolar ou
certificado escolar ou declaração escolar em papel timbrado e assinado conforme modelo em anexo (anexo IX);
4.3 A classificação final obedecerá a ordem decrescente de pontuação obtida pelos candidatos:
4.3.1 A pontuação individual será calculada pela soma dos quintos conceitos
obtidos na primeira série do Ensino Médio depois de aplicados os pesos conforme descritos abaixo:
O quinto conceito em Língua Portuguesa (LP) multiplicado por um (peso 1);
O quinto conceito de Matemática (M) multiplicado por dois (peso 2);
O quinto conceito de Biologia (B) multiplicado por três (peso 3);
Pontuação final candidato = (nota de LP x 1) + (nota de M x 2) + nota de B x 3).
4.3.2 Caso o componente curricular de Língua Portuguesa tenha sido subdividi-

do em outras, como Redação, Produção de texto, Gramática, Comunicação,
etc, deverá ser considerada apenas a nota do componente curricular de Língua Portuguesa.
4.3.3 Caso o componente curricular de Matemática tenha sido subdividido em
outras, Geometria, Álgebra, Desenho Geométrico, etc, deverá ser considerada apenas a nota do componente curricular de Matemática.
4.4 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 V).
5. DAS INSCRIÇÕES
5.1 As inscrições para o Processo Seletivo 2022 serão efetuadas pelo site www.
paulinia.sp.gov.br a partir das 7 (sete) horas do dia 15 de setembro de 2021 até
as 23:59 (vinte e três horas e cinquenta e nove minutos) do dia 15 de outubro
de 2021.
5.2 Para se inscrever, o candidato deverá obrigatoriamente:
5.2.1 Ler este Edital;
5.2.2 Preencher o Formulário Eletrônico de Inscrição. O preenchimento dos dados na inscrição é de responsabilidade exclusiva do candidato;
5.2.3 Informar, obrigatoriamente, o número do CPF e o número do documento
de identidade do próprio candidato. Não poderão ser usados RG e/ou CPF
dos pais ou responsáveis. Havendo informação divergente em qualquer fase
do processo o candidato terá sua inscrição cancelada.
5.2.4 Realizar Upload da seguinte documentação, obrigatoriamente no formato
PDF, sendo de responsabilidade do candidato o correto upload da documentação:
Comprovação de escolaridade, sendo aceitos os seguintes documentos:
I) Histórico Escolar constando as notas de conclusão do Ensino Médio ou;
II) Histórico Escolar Parcial ou Boletim Escolar ou Certificado Escolar ou Declaração Escolar (anexo IX) constando as notas do primeiro ano do Ensino
Médio para os candidatos que irão concluir o Ensino Médio em 2021;
Os documentos deverão conter nome, carimbo e assinatura do responsável
pela instituição, assim como dados para contato;
Documentos que não possuem assinatura digital obrigatoriamente deverão
ser assinados pelo responsável da Instituição.
III) 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 obrigatoriamente constando a
pontuação obtida em cada área do conhecimento;
IV) 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 nesta escola;
5.5 Os documentos que forem anexados através do Upload devem ser apenas os
solicitados neste edital, devem estar nítidos, sem corte e sem rasuras com todas
as informações legíveis, em formato PDF com tamanho máximo de 10mb. Documentos ilegíveis serão descartados pela comissão do processo e a inscrição
será indeferida.
5.6 Não serão considerados para avaliação arquivos em formato diverso do PDF.
5.7 O candidato deverá conferir as informações e se os dados estiverem corretos,
marcar o campo “declaro que Li o edital do processo seletivo para os cursos no
CEMEP/ETEP. Verifiquei as minhas informações digitadas e CONFIRMO que
elas estão corretas” e finalizar a inscrição.
5.8 Após finalizar a inscrição, será gerado o comprovante de inscrição que deverá
ser impresso pelo candidato.
5.9 É de responsabilidade do candidato acompanhar as fases do processo seletivo que serão publicados no site da escola (www.etep.com.br).
5.10 Depois que o candidato efetuar e confirmar a inscrição não será mais possível fazer alterações.
5.11 Não compete à Comissão Organizadora e nem à Instituição requerida a
responsabilidade pelo não preenchimento da inscrição por motivos diversos, a
exemplo de: problemas com equipamentos eletrônicos (computadores, celulares, etc), falta de acesso à internet e outros pelos quais não seja efetivada a
postagem dos documentos solicitados, bem como pela falta da impressão do
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comprovante de inscrição.
6. DA CLASSIFICAÇÃO
6.1 Os candidatos serão classificados por ordem decrescente de pontuação;
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 no componente curricular Biologia;
- Ainda persistindo o empate:
b. Maior pontuação no componente curricular Matemática
- Ainda persistindo o empate:
c. Maior pontuação no componente curricular Língua Portuguesa;
- Ainda persistindo o empate:
d. 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 sendo:
a) 40% (quarenta por cento) delas destinadas aos candidatos oriundos da rede
pública residentes em Paulínia;
b) 40% (quarenta por cento) delas destinadas aos candidatos oriundos da rede
privada residentes em Paulínia.
Os outros 20% (vinte por cento) das vagas são para os candidatos residentes
em outros municípios, assim organizadas:
a) 10% (dez por cento) delas destinadas aos candidatos oriundos da rede pública residentes de outros municípios;
b) 10% (dez por cento) delas destinadas aos candidatos oriundos da rede privada residentes de outros municípios.
8.2. DOS CRITÉRIOS A PARTIR DA 2ª CHAMADA
A partir da 2ª chamada, as convocações obedecerão à CLASSIFICAÇÃO GERAL independentemente 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) 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) Não comparecer para a matrícula na data estipulada.
g) Declarar, na inscrição, ser residente em Paulínia e não comprovar no ato da
matrícula.
10. DO CURSO OFERECIDO
10.1 Técnico em Enfermagem - Período Matutino - 2 anos - 30 vagas;
10.2 O Técnico em Enfermagem está habilitado a participar de ações de Enfermagem na assistência e cuidados diretos aos pacientes de todas as idades que
precisam de orientação para prevenir doenças e também para os que já estão doentes em estado grave, oferecendo assistência integral fundamental em
procedimentos técnico-científicos. Atua em Unidades Básicas de Saúde, Centro
Geriátrico, Atendimento pré-hospitalar. Nos hospitais pode fazer parte das equipes de Pronto Socorro, Unidade de Internação Clínica e Cirúrgica, Pediatria,
Centro Obstétrico, Centro Cirúrgico, Unidade de Terapia Intensiva e todos os
setores em que a enfermagem atua. Além de outras áreas como Domicílios, Ambulatórios de Empresas, Shopping Center, Laboratórios e Clínicas particulares.
10.3 O material a ser utilizado no curso tais como: material de aula prática e estágio, roupas, jaleco, sapatos brancos, livros, apostilas, luvas, máscaras entre
outros, deverá ser adquirido pelo aluno.
10.4 O uso do uniforme é obrigatório e não deve ser modificado sem prévia autorização 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 ;
11.2 As datas e os horários previstos são:
a) Primeira chamada: 15 de dezembro de 2021, a partir das 18 horas;
b) Segunda chamada: 27 de janeiro de 2022, a partir das 18 horas, se houver
desistências;
c) Terceira chamada: 01 de fevereiro de 2022, a partir das 18 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 previstos neste edital
das 9h às 12h e das 13h30 às 19h30;
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 para fins de matrícula, com firma reconhecida em Cartório
acompanhada de cópia de documento de identidade (RG, RNE ou CNH) do
procurador para representá-lo;
12.4 O candidato que não comparecer na data estipulada para matrícula será
considerado como desistente da vaga;
12.5 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 e CPF) ou se estrangeiro, a Cédula de
Identidade de Estrangeiro (RNE), dentro da validade;
d) Cópia e original do Comprovante de Residência atual (últimos 3 meses): conta de luz, água, telefone ou cartão de crédito;
e) Cópia e original do Histórico Escolar do Ensino Médio ou Declaração de Conclusão do Curso.
f) Não será efetuada a matrícula do candidato com documentação incompleta.
13. DOS RECURSOS
13.1 Após Análise dos históricos ou boletim ou certificados escolares ou declaração escolar (anexo IX) pela Comissão do Processo Seletivo 2022, e na ocorrência de inscrições indeferidas, o número de identificação das mesmas serão
publicados no site da escola www.etep.com.br, no dia 08/11/2021;
13.2 O prazo para interposição dos recursos das inscrições indeferidas será dos
dias 09/11 a 12/11/2021;
13.3 O pedido de recurso das inscrições indeferidas deverá ser realizado presencialmente na escola em que o candidato teve interesse e efetuou sua inscrição,
em impresso próprio (anexo VI), anexando os documentos citados no item 5.2.4
deste Edital, bem como cópia da inscrição efetivada;
13.4 Após esse prazo não serão aceitos pedidos de interposição dos recurso.
13.5 No dia 06/12/2021 após às 18h será publicada a CLASSIFICAÇÃO GERAL
DOS CANDIDATOS no site da escola www.etep.com.br já considerados os resultados dos recursos;
13.6 O prazo para interposição dos recursos da Classificação Geral dos Candidatos será dos dias 07/12 a 09/12/2021;
13.7 O pedido de recurso da Classificação Geral dos Candidatos deverá ser realizado presencialmente na escola em que o candidato teve interesse e efetuou
sua inscrição, em impresso próprio (anexo VI), no qual registrará o motivo do
seu recurso;
13.8 Após esse prazo não serão aceitos pedido de interposição dos recursos;
13.9 A partir das 18h do dia 15/12/2021, no mural da escola ou site oficial (www.
etep.com.br), será publicada a CLASSIFICAÇÃO GERAL DOS CANDIDATOS
e a 1ª chamada dos classificados conforme normas previstas neste Edital.
14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Os casos não previstos neste edital serão analisados pela Comissão de Organização do Processo Seletivo.
ANEXO V
EDITAL Nº 001/2021 - PROCESSO SELETIVO 2022
VESTIBULINHO 2021 – Ingressantes 2022
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TABELA 1
- DE EQUIVALÊNCIA ENTRE CONCEITOS E NOTAS NUMÉRICAS
PARTE 1
CONCEITO

NOTA NUMÉRICA

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)

Aprovado com dependência
Aprendizagem não satisfatória
Razoavelmente satisfatório

PARTE 7
CONCEITO
10,00

NOTA NUMÉRICA

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

PARTE 8
CONCEITO

NOTA NUMÉRICA

A- / B+
Ótimo
Muito bom
Aprovado médio superior

9,00

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

NOTA NUMÉRICA

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

NOTA NUMÉRICA
0,00

8,00

PARTE 4
CONCEITO

NOTA NUMÉRICA
7,00

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)

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
ANEXO VI

PARTE 5
NOTA NUMÉRICA
6,00

PARTE 6
C- / D+
Promovido parcialmente

PARTE 9
CONCEITO

PARTE 3

CONCEITO

NOTA NUMÉRICA
1,00

D- / E+

PARTE 2
CONCEITO

3,00

NOTA NUMÉRICA
5,00

EDITAL Nº 001/2021 - PROCESSO SELETIVO 2022
VESTIBULINHO 2021 – Ingressantes 2022
FORMULÁRIO DE RECURSO
REFERENTE: ( ) INSCRIÇÃO
( ) CLASSIFICAÇÃO FINAL
PREENCHIMENTO PELO CANDIDATO:
Nome do candidato:__________________________________________________
RG:_____________________________CPF:____________________________
Número da inscrição:__________ Curso:_________________________________
Motivo do recurso: ________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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____________________________
Assinatura do candidato

1ª Série - Ensino
Médio

PREENCHIMENTO PELA COMISSÃO:
Documentos anexados:
1. Documento comprobatório do quinto conceito (resultado final) das notas de Português e Matemática dos 6º anos, 7º anos, 8º anos e as notas do 1º bimestre do
9º ano cursado em 2021:
( ) Boletim Escolar
( ) Histórico Escolar
( ) Certificado Escolar
( ) Declaração Escolar conforme anexo 7 ou 8 ou 9
2. Em caso de candidatos com deficiência:
( ) Laudo Médico para o candidato que declarar-se com deficiência.
Parecer da Comissão:

( ) recurso deferido

( ) recurso indeferido

Justificativa:______________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
__________________________________________________
Nome por extenso e Assinatura do representante da Comissão
ANEXO VII
EDITAL Nº 001/2021 - PROCESSO SELETIVO 2022
VESTIBULINHO 2021 – Ingressantes 2022

____________________________
Assinatura e carimbo do
responsável na escola

ANEXO IX
EDITAL Nº 001/2021 - PROCESSO SELETIVO 2022
VESTIBULINHO 2021 – Ingressantes 2022
DECLARAÇÃO ESCOLAR
TÉCNICO EM ENFERMAGEM (MATUTINO)
(EM PAPEL TIMBRADO DA ESCOLA OU CARIMBO DA ESCOLAR)
Declaramos, para os devidos fins, que o aluno _____________________________,
portador do Rg/RA nº ____________________________, está cursando o 3ª série
do Ensino Médio em 2021 nesta instituição ou já concluiu o Ensino Médio, tendo
obtido respectivamente as seguintes notas (médias finais):
séries/anos
1ª Série - Ensino
Médio

Língua Portuguesa

_____________________________
Local e Data
_____________________________
Telefone de contato
do responsável da Escola

Matemática

Biologia

____________________________
Assinatura e carimbo do
responsável na escola

PROFª DRA MEIRE T. MULLER PALOMAR
Secretária Municipal de Educação

DECLARAÇÃO ESCOLAR
TÉCNICO EM INFORMÁTICA OU QUÍMICA - PERÍODO INTEGRAL
(EM PAPEL TIMBRADO DA ESCOLA OU CARIMBO DA ESCOLAR)
Declaramos, para os devidos fins, que o aluno ______________________________,
portador do Rg/RA nº ___________________________________, está cursando
o 9º ano do Ensino Fundamental em 2021 nesta instituição, tendo obtido respectivamente as seguintes notas (médias finais):
séries/anos
6º ano
7º ano
8º ano

_____________________________
Local e Data
_____________________________
Telefone de contato
do responsável da Escola

Língua Portuguesa

Matemática

INFORME SECRETARIA DE TRANSPORTES
A Rua Francisco Martins de Oliveira a partir de
quarta-feira, 8, não terá duplo sentido.
A via será mão única sentido Avenida Mauro Krespi.
A medida visa garantir mais segurança aos motoristas,
ciclistas e pedestres que utilizam a rua diariamente.

E no 1º bimestre de 2021 as notas referentes ao 9º ano do Ensino Fundamental:
_____________________________
Local e Data
_____________________________
____________________________
Telefone de contato
Assinatura e carimbo do
do responsável da Escola
responsável na escola
ANEXO VIII
EDITAL Nº 001/2021 - PROCESSO SELETIVO 2022
VESTIBULINHO 2021 – Ingressantes 2022
DECLARAÇÃO ESCOLAR
TÉCNICO EM QUÍMICA (NOTURNO)
(EM PAPEL TIMBRADO DA ESCOLA OU CARIMBO DA ESCOLAR)
Declaramos, para os devidos fins, que o aluno ____________________________
________________________________________________________________,
portador do Rg/RA nº ___________________________, está cursando o 3ª série
do Ensino Médio em 2021 nesta instituição ou já concluiu o Ensino Médio, tendo
obtido respectivamente as seguintes notas (médias finais):
séries/anos

Língua Portuguesa

Matemática

Química
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