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A Prefeitura de Carapicuíba segue investindo em melhorias na área da educação e esporte. 
Por isso, na última sexta-feira, 26, sábado, 27, e domingo, 28, foram realizados diversos eventos 
para festejar a inauguração do CEEAC Cohab BMX (Centro de Educação, Esporte, Arte e Cultura).

Na sexta-feira, 26, foi realizado o evento de apresentação do complexo para pais e alunos da 
Emef Argeu da Silveira, que irão utilizar o espaço. São mais de 1.000 estudantes beneficiados pelas 
aulas de educação física na piscina e no campo.

No sábado, 27, a programação começou cedo, no novo Campo do Pedreira, com os jogos dos 
alunos da Escolinha de Esporte da Prefeitura de Carapicuíba contra os atletas do Projeto Deixa 
o Menino Brincar. O local agora conta com grama sintética, alambrado, vestiários, banheiros e 

arquibancada.
Já à noite, teve shows com Pagode do Zóio e Negritude Junior. E no domingo, 28, o evento 

começou às 10 horas, com brinquedos infláveis para a diversão da criançada e apresentações. Além 
das partidas de futebol com times tradicionais no bairro. O ex-jogador de futebol e campeão do mun-
do com a Seleção Brasileira em 2002, Edmilson, deu o pontapé inicial da partida entre os alunos da 
Escolinha de Esporte e os atletas da Fundação Edmilson.

E logo após a cerimônia de inauguração do campo e piscina, para encerrar o final de semana de 
comemoração, teve mais festa para a criançada, com show da dupla Patati Patatá.

Inauguração do CEEAC
Cohab BMX teve público de 

mais de 5 mil pessoas
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CONCURSO PÚBLICO Nº. 02/2017
CHAMAMENTO 130

Os aprovados, do Concurso Público n.º 02/2017, conforme relação de nomes e cargos 
abaixo, ficam convocados para apresentarem-se no prazo improrrogável de 05 (cinco) dias úteis,  
contados da publicação do ato de provimento (Artigo 1º da Lei 3.592/2019, que altera o Artigo 
11º, Parágrafo 1º da Lei Nº. 1.619 de 30 de julho de 1993), das 09:00 as 16:00 horas, na Secretaria 
de Administração, à Rua Joaquim das Neves, nº. 211 – Vila Caldas – Carapicuíba/SP, munidos 
dos seguintes documentos (CÓPIAS E ORIGINAIS): Carteira de Trabalho e Previdência Social 
(as cópias devem ser das páginas onde está a foto e o número da CTPS, bem como da folha 
de qualificação civil e contratos de trabalho); Certidão de Casamento (quando casado); Título de 
Eleitor; Certidão de quitação eleitoral emitida por meio do site www.tre.sp.gov.br; Certificado de 
Reservista ou Dispensa de Incorporação, quando do sexo masculino; Cédula de Identidade – RG 
ou RNE; Inscrição no PIS/PASEP (ou pesquisa cadastral fornecida pela Caixa Econômica Federal); 
Cadastro de Pessoa Física – CPF; Comprovante de Residência (com data de até 3 meses da 
data da apresentação); Comprovantes de escolaridade requeridos pelo cargo; Comprovante do 
Registro e de regularidade junto ao órgão de fiscalização profissional (Ex.: CRA, OAB, CREA etc.), 
se exigido pelo cargo; CNH em caso de exigência do cargo; Certidão de Nascimento dos filhos 
menores de 14 anos, quando possuir; Caderneta de Vacinação atualizada do próprio candidato e 
dos filhos menores de 14 anos; Atestado de Antecedentes da Polícia Federal e Estadual expedidas, 
no máximo, há 30(trinta) dias da apresentação, respeitando o prazo de validade descrito na própria 
Certidão quando houver; Apresentar Certidões dos setores de distribuição dos fóruns criminais 
das Justiças Federal e Estadual, expedidas, no máximo, há 30 (trinta) dias, respeitado o prazo de 
validade descrito na própria certidão, quando houver; Certidão expedida pelo órgão competente, 
se o candidato foi servidor público, afirmando que não sofreu qualquer penalidade no desempenho 
do serviço público; Declaração de órgão competente com a jornada de trabalho em exercício, em 
caso de Acúmulo Lícito de Cargo; Declaração de bens e valores que constituem o seu patrimônio 
e outras declarações necessárias a critério da Prefeitura do Município de Carapicuíba. O não 
comparecimento implicará em sua desclassificação.

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

INSC. NOME RG CLASSIFICAÇÃO

60101 JOSEANE SILVA DE JESUS 528009461 299º

70036 KEITI CRISTINA DE LIMA BORGES 300584416 300º

52825 JEFFERSON TAVARES DA SILVA 288815919 301º

50113 LUCIA PEREIRA DA SILVA 36116659X 302º

63031 ROBERTO BARBOSA MATOS 30251304825 303º

Carapicuíba, 31 de agosto de 2022

MARCO AURÉLIO DOS SANTOS NEVES
“MARCOS NEVES”
Prefeito Municipal

CONCURSO PÚBLICO Nº. 03/2017
CHAMAMENTO 55

Os aprovados, do Concurso Público n.º 03/2017, conforme relação de nomes e cargos 
abaixo, ficam convocados para apresentarem-se no prazo improrrogável de 05 (cinco) dias úteis,  
contados da publicação do ato de provimento (Artigo 1º da Lei 3.592/2019, que altera o Artigo 
11º, Parágrafo 1º da Lei Nº. 1.619 de 30 de julho de 1993), das 09:00 as 16:00 horas, na Secretaria 
de Administração, à Rua Joaquim das Neves, nº. 211 – Vila Caldas – Carapicuíba/SP, munidos 
dos seguintes documentos (COPIAS E ORIGINAIS): Carteira de Trabalho e Previdência Social 
(as cópias devem ser das páginas onde está a foto e o número da CTPS, bem como da folha 
de qualificação civil e contratos de trabalho); Certidão de Casamento (quando casado); Título de 
Eleitor; Certidão de quitação eleitoral emitida por meio do site www.tre.sp.gov.br; Certificado de 
Reservista ou Dispensa de Incorporação, quando do sexo masculino; Cédula de Identidade – RG 
ou RNE; Inscrição no PIS/PASEP (ou pesquisa cadastral fornecida pela Caixa Econômica Federal); 
Cadastro de Pessoa Física – CPF; Comprovante de Residência (com data de até 3 meses da 
data da apresentação); Comprovantes de escolaridade requeridos pelo cargo; Comprovante do 
Registro e de regularidade junto ao órgão de fiscalização profissional (Ex.: CRA, OAB, CREA etc.), 
se exigido pelo cargo; CNH em caso de exigência do cargo; Certidão de Nascimento dos filhos 
menores de 14 anos, quando possuir; Caderneta de Vacinação atualizada do próprio candidato e 
dos filhos menores de 14 anos; Atestado de Antecedentes da Polícia Federal e Estadual expedidas, 
no máximo, há 30(trinta) dias da apresentação, respeitando o prazo de validade descrito na própria 
Certidão quando houver; Apresentar Certidões dos setores de distribuição dos fóruns criminais 
das Justiças Federal e Estadual, expedidas, no máximo, há 30 (trinta) dias, respeitado o prazo de 
validade descrito na própria certidão, quando houver; Certidão expedida pelo órgão competente, 
se o candidato foi servidor público, afirmando que não sofreu qualquer penalidade no desempenho 
do serviço público; Declaração de órgão competente com a jornada de trabalho em exercício, em 
caso de Acúmulo Lícito de Cargo; Declaração de bens e valores que constituem o seu patrimônio 
e outras declarações necessárias a critério da Prefeitura do Município de Carapicuíba. O não 
comparecimento implicará em sua desclassificação.

ENFERMEIRO

INSC. NOME RG CLASSIFICAÇÃO

12222 FERNANDA LOPES DE BRITO 348985095 130º

Carapicuíba, 31 de agosto de 2022

MARCO AURÉLIO DOS SANTOS NEVES
“MARCOS NEVES”
Prefeito Municipal

CONCURSO PÚBLICO Nº. 01/2018
CHAMAMENTO 34

Os aprovados, do Concurso Público n.º 01/2018, conforme relação de nomes e cargos 
abaixo, ficam convocados para apresentarem-se no prazo improrrogável de 05 (cinco) dias úteis,  
contados da publicação do ato de provimento (Artigo 1º da Lei 3.592/2019, que altera o Artigo 
11º, Parágrafo 1º da Lei Nº. 1.619 de 30 de julho de 1993), das 09:00 as 16:00 horas, na Secretaria 
de Administração, à Rua Joaquim das Neves, nº. 211 – Vila Caldas – Carapicuíba/SP, munidos 
dos seguintes documentos (CÓPIAS E ORIGINAIS): Carteira de Trabalho e Previdência Social 
(as cópias devem ser das páginas onde está a foto e o número da CTPS, bem como da folha 
de qualificação civil e contratos de trabalho); Certidão de Casamento (quando casado); Título de 
Eleitor; Certidão de quitação eleitoral emitida por meio do site www.tre.sp.gov.br; Certificado de 
Reservista ou Dispensa de Incorporação, quando do sexo masculino; Cédula de Identidade – RG 
ou RNE; Inscrição no PIS/PASEP (ou pesquisa cadastral fornecida pela Caixa Econômica Federal); 
Cadastro de Pessoa Física – CPF; Comprovante de Residência (com data de até 3 meses da 
data da apresentação); Comprovantes de escolaridade requeridos pelo cargo; Comprovante do 
Registro e de regularidade junto ao órgão de fiscalização profissional (Ex.: CRA, OAB, CREA etc.), 
se exigido pelo cargo; CNH em caso de exigência do cargo; Certidão de Nascimento dos filhos 
menores de 14 anos, quando possuir; Caderneta de Vacinação atualizada do próprio candidato e 
dos filhos menores de 14 anos; Atestado de Antecedentes da Polícia Federal e Estadual expedidas, 
no máximo, há 30(trinta) dias da apresentação, respeitando o prazo de validade descrito na própria 
Certidão quando houver; Apresentar Certidões dos setores de distribuição dos fóruns criminais 
das Justiças Federal e Estadual, expedidas, no máximo, há 30 (trinta) dias, respeitado o prazo de 
validade descrito na própria certidão, quando houver; Certidão expedida pelo órgão competente, 
se o candidato foi servidor público, afirmando que não sofreu qualquer penalidade no desempenho 
do serviço público; Declaração de órgão competente com a jornada de trabalho em exercício, em 
caso de Acúmulo Lícito de Cargo; Declaração de bens e valores que constituem o seu patrimônio 
e outras declarações necessárias a critério da Prefeitura do Município de Carapicuíba. O não 
comparecimento implicará em sua desclassificação.

ENFERMEIRA (O) PSF

INSC. NOME RG CLASSIFICAÇÃO

4962 ALESSANDRO COELHO DOS SANTOS 1684738 146º

Carapicuíba, 31 de agosto de 2022.

MARCO AURÉLIO DOS SANTOS NEVES
“MARCOS NEVES”
Prefeito Municipal

CONCURSO PÚBLICO Nº. 03/2018
CHAMAMENTO 121

Os aprovados, do Concurso Público n.º 03/2018, conforme relação de nomes e cargos 
abaixo, ficam convocados para apresentarem-se no prazo improrrogável de 05 (cinco) dias úteis,  
contados da publicação do ato de provimento (Artigo 1º da Lei 3.592/2019, que altera o Artigo 
11º, Parágrafo 1º da Lei Nº. 1.619 de 30 de julho de 1993), das 09:00 as 16:00 horas, na Secretaria 
de Administração, à Rua Joaquim das Neves, nº. 211 – Vila Caldas – Carapicuíba/SP, munidos 
dos seguintes documentos (CÓPIAS E ORIGINAIS): Carteira de Trabalho e Previdência Social 
(as cópias devem ser das páginas onde está a foto e o número da CTPS, bem como da folha 
de qualificação civil e contratos de trabalho); Certidão de Casamento (quando casado); Título de 
Eleitor; Certidão de quitação eleitoral emitida por meio do site www.tre.sp.gov.br; Certificado de 
Reservista ou Dispensa de Incorporação, quando do sexo masculino; Cédula de Identidade – RG 
ou RNE; Inscrição no PIS/PASEP (ou pesquisa cadastral fornecida pela Caixa Econômica Federal); 
Cadastro de Pessoa Física – CPF; Comprovante de Residência (com data de até 3 meses da 
data da apresentação); Comprovantes de escolaridade requeridos pelo cargo; Comprovante do 
Registro e de regularidade junto ao órgão de fiscalização profissional (Ex.: CRA, OAB, CREA etc.), 
se exigido pelo cargo; CNH em caso de exigência do cargo; Certidão de Nascimento dos filhos 
menores de 14 anos, quando possuir; Caderneta de Vacinação atualizada do próprio candidato e 
dos filhos menores de 14 anos; Atestado de Antecedentes da Polícia Federal e Estadual expedidas, 
no máximo, há 30(trinta) dias da apresentação, respeitando o prazo de validade descrito na própria 
Certidão quando houver; Apresentar Certidões dos setores de distribuição dos fóruns criminais 
das Justiças Federal e Estadual, expedidas, no máximo, há 30 (trinta) dias, respeitado o prazo de 
validade descrito na própria certidão, quando houver; Certidão expedida pelo órgão competente, 
se o candidato foi servidor público, afirmando que não sofreu qualquer penalidade no desempenho 
do serviço público; Declaração de órgão competente com a jornada de trabalho em exercício, em 
caso de Acúmulo Lícito de Cargo; Declaração de bens e valores que constituem o seu patrimônio 
e outras declarações necessárias a critério da Prefeitura do Município de Carapicuíba. O não 
comparecimento implicará em sua desclassificação.

ASSISTENTE SOCIAL

INSC. NOME RG CLASSIFICAÇÃO

30916 KATIA REGINA DOMINGUES DELGADO 128662542 89º

Carapicuíba, 31 de agosto de 2022.
 

MARCO AURÉLIO DOS SANTOS NEVES
“MARCOS NEVES”
Prefeito Municipal
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CONCURSO PÚBLICO Nº. 05/2018
CHAMAMENTO 81

Os aprovados, do Concurso Público n.º 05/2018, conforme relação de nomes e cargos 
abaixo, ficam convocados para apresentarem-se no prazo improrrogável de 05 (cinco) dias úteis,  
contados da publicação do ato de provimento (Artigo 1º da Lei 3.592/2019, que altera o Artigo 
11º, Parágrafo 1º da Lei Nº. 1.619 de 30 de julho de 1993), das 09:00 as 16:00 horas, na Secretaria 
de Administração, à Rua Joaquim das Neves, nº. 211 – Vila Caldas – Carapicuíba/SP, munidos 
dos seguintes documentos (COPIAS E ORIGINAIS): Carteira de Trabalho e Previdência Social 
(as cópias devem ser das páginas onde está a foto e o número da CTPS, bem como da folha 
de qualificação civil e contratos de trabalho); Certidão de Casamento (quando casado); Título de 
Eleitor; Certidão de quitação eleitoral emitida por meio do site www.tre.sp.gov.br; Certificado de 
Reservista ou Dispensa de Incorporação, quando do sexo masculino; Cédula de Identidade – RG 
ou RNE; Inscrição no PIS/PASEP (ou pesquisa cadastral fornecida pela Caixa Econômica Federal); 
Cadastro de Pessoa Física – CPF; Comprovante de Residência (com data de até 3 meses da 
data da apresentação); Comprovantes de escolaridade requeridos pelo cargo; Comprovante do 
Registro e de regularidade junto ao órgão de fiscalização profissional (Ex.: CRA, OAB, CREA etc.), 
se exigido pelo cargo; CNH em caso de exigência do cargo; Certidão de Nascimento dos filhos 
menores de 14 anos, quando possuir; Caderneta de Vacinação atualizada do próprio candidato e 
dos filhos menores de 14 anos; Atestado de Antecedentes da Polícia Federal e Estadual expedidas, 
no máximo, há 30(trinta) dias da apresentação, respeitando o prazo de validade descrito na própria 
Certidão quando houver; Apresentar Certidões dos setores de distribuição dos fóruns criminais 
das Justiças Federal e Estadual, expedidas, no máximo, há 30 (trinta) dias, respeitado o prazo de 
validade descrito na própria certidão, quando houver; Certidão expedida pelo órgão competente, 
se o candidato foi servidor público, afirmando que não sofreu qualquer penalidade no desempenho 
do serviço público; Declaração de órgão competente com a jornada de trabalho em exercício, em 
caso de Acúmulo Lícito de Cargo; Declaração de bens e valores que constituem o seu patrimônio 
e outras declarações necessárias a critério da Prefeitura do Município de Carapicuíba. O não 
comparecimento implicará em sua desclassificação.

DENTISTA

INSC. NOME RG CLASSIF.

50340 ANETTE KAWAUCHI 161600396 21º

Carapicuíba, 31 de agosto de 2022.
 

MARCO AURÉLIO DOS SANTOS NEVES
“MARCOS NEVES”
Prefeito Municipal

CONCURSO PÚBLICO Nº. 07/2018
CHAMAMENTO 99

Os aprovados, do Concurso Público n.º 07/2018, conforme relação de nomes e cargos 
abaixo, ficam convocados para apresentarem-se no prazo improrrogável de 05 (cinco) dias úteis, 
contados da publicação do ato de provimento (Artigo 1º da Lei 3.592/2019, que altera o Artigo 
11º, Parágrafo 1º da Lei Nº. 1.619 de 30 de julho de 1993), das 09:00 as 16:00 horas, na Secretaria 
de Administração, à Rua Joaquim das Neves, nº. 211 – Vila Caldas – Carapicuíba/SP, munidos 
dos seguintes documentos (CÓPIAS E ORIGINAIS): Carteira de Trabalho e Previdência Social 
(as cópias devem ser das páginas onde está a foto e o número da CTPS, bem como da folha 
de qualificação civil e contratos de trabalho); Certidão de Casamento (quando casado); Título de 
Eleitor; Certidão de quitação eleitoral emitida por meio do site www.tre.sp.gov.br; Certificado de 
Reservista ou Dispensa de Incorporação, quando do sexo masculino; Cédula de Identidade – RG 
ou RNE; Inscrição no PIS/PASEP (ou pesquisa cadastral fornecida pela Caixa Econômica Federal); 
Cadastro de Pessoa Física – CPF; Comprovante de Residência (com data de até 3 meses da 
data da apresentação); Comprovantes de escolaridade requeridos pelo cargo; Comprovante do 
Registro e de regularidade junto ao órgão de fiscalização profissional (Ex.: CRA, OAB, CREA etc.), 
se exigido pelo cargo; CNH em caso de exigência do cargo; Certidão de Nascimento dos filhos 
menores de 14 anos, quando possuir; Caderneta de Vacinação atualizada do próprio candidato e 
dos filhos menores de 14 anos; Atestado de Antecedentes da Polícia Federal e Estadual expedidas, 
no máximo, há 30(trinta) dias da apresentação, respeitando o prazo de validade descrito na própria 
Certidão quando houver; Apresentar Certidões dos setores de distribuição dos fóruns criminais 
das Justiças Federal e Estadual, expedidas, no máximo, há 30 (trinta) dias, respeitado o prazo de 
validade descrito na própria certidão, quando houver; Certidão expedida pelo órgão competente, 
se o candidato foi servidor público, afirmando que não sofreu qualquer penalidade no desempenho 
do serviço público; Declaração de órgão competente com a jornada de trabalho em exercício, em 
caso de Acúmulo Lícito de Cargo; Declaração de bens e valores que constituem o seu patrimônio 
e outras declarações necessárias a critério da Prefeitura do Município de Carapicuíba. O não 
comparecimento implicará em sua desclassificação.

OFICIAL ADMINISTRATIVO

INSC. NOME RG CLASSIFICAÇÃO

51943 LUIS GUILHERME SANTOS SILVA 38221254X 132º

55210 JACKELINE STEPHANY MOREIRA DA SILVA 367624515 133º

53147 AMANDA SOUZA SIMIM 396350562 134º

55849 ESTER LEOPOLDINA RODRIGUES 157127564 135º

VIGIA

INSC. NOME RG CLASSIFICAÇÃO

53421 LUIS CARLOS PEREIRA DOS SANTOS 350023694 248º

51036 WELLINGTON FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA 475511359 249º

52222 CYRANO LEMOS RODRIGUES 386296182 250º

52733 IVANA DIAS BRANDAO 19037875X 251º

54448 ELIANE MARIA DA CONCEIÇÃO 577095572 252º

Carapicuíba, 31 de agosto de 2022

MARCO AURÉLIO DOS SANTOS NEVES
“MARCOS NEVES”
Prefeito Municipal

CONCURSO PÚBLICO Nº. 01/2019
CHAMAMENTO 59

Os aprovados, do Concurso Público n.º 01/2019, conforme relação de nomes e cargos 
abaixo, ficam convocados para apresentarem-se no prazo improrrogável de 05 (cinco) dias úteis,  
contados da publicação do ato de provimento (Artigo 1º da Lei 3.592/2019, que altera o Artigo 
11º, Parágrafo 1º da Lei Nº. 1.619 de 30 de julho de 1993), das 09:00 as 16:00 horas, na Secretaria 
de Administração, à Rua Joaquim das Neves, nº. 211 – Vila Caldas – Carapicuíba/SP, munidos 
dos seguintes documentos (CÓPIAS E ORIGINAIS): Carteira de Trabalho e Previdência Social 
(as cópias devem ser das páginas onde está a foto e o número da CTPS, bem como da folha 
de qualificação civil e contratos de trabalho); Certidão de Casamento (quando casado); Título de 
Eleitor; Certidão de quitação eleitoral emitida por meio do site www.tre.sp.gov.br; Certificado de 
Reservista ou Dispensa de Incorporação, quando do sexo masculino; Cédula de Identidade – RG 
ou RNE; Inscrição no PIS/PASEP (ou pesquisa cadastral fornecida pela Caixa Econômica Federal); 
Cadastro de Pessoa Física – CPF; Comprovante de Residência (com data de até 3 meses da 
data da apresentação); Comprovantes de escolaridade requeridos pelo cargo; Comprovante do 
Registro e de regularidade junto ao órgão de fiscalização profissional (Ex.: CRA, OAB, CREA etc.), 
se exigido pelo cargo; CNH em caso de exigência do cargo; Certidão de Nascimento dos filhos 
menores de 14 anos, quando possuir; Caderneta de Vacinação atualizada do próprio candidato e 
dos filhos menores de 14 anos; Atestado de Antecedentes da Polícia Federal e Estadual expedidas, 
no máximo, há 30(trinta) dias da apresentação, respeitando o prazo de validade descrito na própria 
Certidão quando houver; Apresentar Certidões dos setores de distribuição dos fóruns criminais 
das Justiças Federal e Estadual, expedidas, no máximo, há 30 (trinta) dias, respeitado o prazo de 
validade descrito na própria certidão, quando houver; Certidão expedida pelo órgão competente, 
se o candidato foi servidor público, afirmando que não sofreu qualquer penalidade no desempenho 
do serviço público; Declaração de órgão competente com a jornada de trabalho em exercício, em 
caso de Acúmulo Lícito de Cargo; Declaração de bens e valores que constituem o seu patrimônio 
e outras declarações necessárias a critério da Prefeitura do Município de Carapicuíba. O não 
comparecimento implicará em sua desclassificação.

TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES

INSC. NOME RG CLASSIFICAÇÃO

14730 WELLINGTON ADOLFO DE FREITAS 48179931 17º

15472 LUANA RAMOS MACHADO DA SILVA 471381949 18º

Carapicuíba, 31 de agosto de 2022.

MARCO AURÉLIO DOS SANTOS NEVES
“MARCOS NEVES”
Prefeito Municipal

CONCURSO PÚBLICO Nº. 01/2022
CHAMAMENTO 10

Os aprovados, do Concurso Público n.º 01/2022, conforme relação de nomes e cargos 
abaixo, ficam convocados para apresentarem-se no prazo improrrogável de 05 (cinco) dias úteis,  
contados da publicação do ato de provimento (Artigo 1º da Lei 3.592/2019, que altera o Artigo 
11º, Parágrafo 1º da Lei Nº. 1.619 de 30 de julho de 1993), das 09:00 as 16:00 horas, na Secretaria 
de Administração, à Rua Joaquim das Neves, nº. 211 – Vila Caldas – Carapicuíba/SP, munidos 
dos seguintes documentos (COPIAS E ORIGINAIS): Carteira de Trabalho e Previdência Social 
(as cópias devem ser das páginas onde está a foto e o número da CTPS, bem como da folha 
de qualificação civil e contratos de trabalho); Certidão de Casamento (quando casado); Título de 
Eleitor; Certidão de quitação eleitoral emitida por meio do site www.tre.sp.gov.br; Certificado de 
Reservista ou Dispensa de Incorporação, quando do sexo masculino; Cédula de Identidade – RG 
ou RNE; Inscrição no PIS/PASEP (ou pesquisa cadastral fornecida pela Caixa Econômica Federal); 
Cadastro de Pessoa Física – CPF; Comprovante de Residência (com data de até 3 meses da 
data da apresentação); Comprovantes de escolaridade requeridos pelo cargo; Comprovante do 
Registro e de regularidade junto ao órgão de fiscalização profissional (Ex.: CRA, OAB, CREA etc.), 
se exigido pelo cargo; CNH em caso de exigência do cargo; Certidão de Nascimento dos filhos 
menores de 14 anos, quando possuir; Caderneta de Vacinação atualizada do próprio candidato e 
dos filhos menores de 14 anos; Atestado de Antecedentes da Polícia Federal e Estadual expedidas, 
no máximo, há 30(trinta) dias da apresentação, respeitando o prazo de validade descrito na própria 
Certidão quando houver; Apresentar Certidões dos setores de distribuição dos fóruns criminais 
das Justiças Federal e Estadual, expedidas, no máximo, há 30 (trinta) dias, respeitado o prazo de 
validade descrito na própria certidão, quando houver; Certidão expedida pelo órgão competente, 
se o candidato foi servidor público, afirmando que não sofreu qualquer penalidade no desempenho 
do serviço público; Declaração de órgão competente com a jornada de trabalho em exercício, em 
caso de Acúmulo Lícito de Cargo; Declaração de bens e valores que constituem o seu patrimônio 
e outras declarações necessárias a critério da Prefeitura do Município de Carapicuíba. O não 
comparecimento implicará em sua desclassificação.
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MEDICO CLINICO GERAL

INSC. NOME RG CLASSIFICAÇÃO

5176 ANA CLARA ROCHA DA SILVA 458868887 13º

MEDICO PEDIATRA

INSC. NOME RG CLASSIFICAÇÃO

5010 JOAO PAULO DE SOUZA TOSTA 001308904 16º

5004 EROS RAUL GUTERREZ SALAS 9901765 17º

Carapicuíba, 31 de agosto de 2022

MARCO AURÉLIO DOS SANTOS NEVES
“MARCOS NEVES”
Prefeito Municipal

CONCURSO PÚBLICO Nº. 03/2022
CHAMAMENTO 07

Os aprovados, do Concurso Público n.º 03/2022, conforme relação de nomes e cargos 
abaixo, ficam convocados para apresentarem-se no prazo improrrogável de 05 (cinco) dias úteis,  
contados da publicação do ato de provimento (Artigo 1º da Lei 3.592/2019, que altera o Artigo 
11º, Parágrafo 1º da Lei Nº. 1.619 de 30 de julho de 1993), das 09:00 as 16:00 horas, na Secretaria 
de Administração, à Rua Joaquim das Neves, nº. 211 – Vila Caldas – Carapicuíba/SP, munidos 
dos seguintes documentos (COPIAS E ORIGINAIS): Carteira de Trabalho e Previdência Social 
(as cópias devem ser das páginas onde está a foto e o número da CTPS, bem como da folha 
de qualificação civil e contratos de trabalho); Certidão de Casamento (quando casado); Título de 
Eleitor; Certidão de quitação eleitoral emitida por meio do site www.tre.sp.gov.br; Certificado de 
Reservista ou Dispensa de Incorporação, quando do sexo masculino; Cédula de Identidade – RG 
ou RNE; Inscrição no PIS/PASEP (ou pesquisa cadastral fornecida pela Caixa Econômica Federal); 
Cadastro de Pessoa Física – CPF; Comprovante de Residência (com data de até 3 meses da 
data da apresentação); Comprovantes de escolaridade requeridos pelo cargo; Comprovante do 
Registro e de regularidade junto ao órgão de fiscalização profissional (Ex.: CRA, OAB, CREA etc.), 
se exigido pelo cargo; CNH em caso de exigência do cargo; Certidão de Nascimento dos filhos 
menores de 14 anos, quando possuir; Caderneta de Vacinação atualizada do próprio candidato e 
dos filhos menores de 14 anos; Atestado de Antecedentes da Polícia Federal e Estadual expedidas, 
no máximo, há 30(trinta) dias da apresentação, respeitando o prazo de validade descrito na própria 
Certidão quando houver; Apresentar Certidões dos setores de distribuição dos fóruns criminais 
das Justiças Federal e Estadual, expedidas, no máximo, há 30 (trinta) dias, respeitado o prazo de 
validade descrito na própria certidão, quando houver; Certidão expedida pelo órgão competente, 
se o candidato foi servidor público, afirmando que não sofreu qualquer penalidade no desempenho 
do serviço público; Declaração de órgão competente com a jornada de trabalho em exercício, em 
caso de Acúmulo Lícito de Cargo; Declaração de bens e valores que constituem o seu patrimônio 
e outras declarações necessárias a critério da Prefeitura do Município de Carapicuíba. O não 
comparecimento implicará em sua desclassificação.

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

INSC. NOME RG CLASSIFICAÇAO

5236 DENICE COSTA RODRIGUES 555901439 33º

4683 DENICE BORGES DE OLIVEIRA 20171792 34º

Carapicuíba, 31 de Agosto de 2022

MARCO AURÉLIO DOS SANTOS NEVES
“MARCOS NEVES”
Prefeito Municipal

TERMO DE ENCERRAMENTO
PROCESSO SELETIVO – EDITAL Nº. 01/2022

A Prefeitura do Município de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Administração Geral, 
HOMOLOGA O ENCERRAMENTO do Processo Seletivo Simplificado nº. 01/2022 para a 
Contratação temporária de AJUDANTE GERAL, AUXILIAR ADMINISTRATIVO e MÉDICO 
CLINICO GERAL, em virtude do término de sua vigência, retroagindo seus efeitos em 14/08/2022.

Carapicuíba, 31 de agosto de 2022.

MÁRIO M. DA MATTA JÚNIOR
Secretaria de Administração Geral

TERMO DE ENCERRAMENTO
PROCESSO SELETIVO – EDITAL Nº. 03/2021

A Prefeitura do Município de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Administração Geral, 
HOMOLOGA O ENCERRAMENTO do Processo Seletivo Simplificado nº. 03/2021 para a 
Contratação temporária de ENFERMEIRO, em virtude do término de sua vigência, retroagindo seus 
efeitos em 22/04/2022.

Carapicuíba, 31 de agosto de 2022.

MÁRIO M. DA MATTA JÚNIOR
Secretaria de Administração Geral

TERMO DE ENCERRAMENTO
PROCESSO SELETIVO – EDITAL Nº. 07/2021

A Prefeitura do Município de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Administração Geral, 
HOMOLOGA O ENCERRAMENTO do Processo Seletivo Simplificado nº. 07/2021 para a 

Contratação temporária de TÉCNICO DE ENFERMAGEM, em virtude do término de sua vigência, 
retroagindo seus efeitos em 29/07/2022.

Carapicuíba, 31 de agosto de 2022.

MÁRIO M. DA MATTA JÚNIOR
Secretaria de Administração Geral

TERMO DE ENCERRAMENTO
PROCESSO SELETIVO – EDITAL Nº. 08/2021

A Prefeitura do Município de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Administração Geral, 
HOMOLOGA O ENCERRAMENTO do Processo Seletivo Simplificado nº. 08/2021 para a 
Contratação temporária de ATENDENTE, em virtude do término de sua vigência, retroagindo seus 
efeitos em 29/07/2022.

Carapicuíba, 31 de agosto de 2022.

MÁRIO M. DA MATTA JÚNIOR
Secretaria de Administração Geral

DECRETO Nº 5.238, DE  22 DE AGOSTO DE 2022

“Qualifica entidade como Organização Social de Saúde no Município de Carapicuíba”
MARCO AURÉLIO DOS SANTOS NEVES, Prefeito do Município de Carapicuíba, Estado de 

São Paulo, no uso de suas atribuições legais, 
Considerando a Lei Federal nº 9.637, de 15 de maio de 1998, que dispõe sobre a qualificação 

de entidades como Organizações Sociais;
Considerando que a Lei Municipal nº 3.493, de 14 de dezembro de 2017, que dispõe sobre 

a qualificação de entidades sem fins lucrativos como Organizações Sociais, em seu artigo 6º 
determina que a outorga da qualificação é ato do Chefe do Poder Executivo;

Considerando que a Portaria nº 669, de 10 de julho de 2018, constituiu a  “Comissão Espe-
cial de Seleção de Organizações Sociais” no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde, visando 
analisar, avaliar e julgar os projetos técnicos apresentados por entidades que almejam o título de 
Organização Social no Município;

Considerando que o Parecer nº 01/2022 da “Comissão Especial de Seleção de Organizações 
Sociais”, encartado nos autos do processo administrativo nº 51829/2022, opinou expressamente 
pelo deferimento do requerimento de qualificação da entidade;

Considerando ainda que o referido parecer foi submetido ao Secretário Municipal de Saúde, 
que o aprovou e solicitou a publicação da qualificação da entidade como Organização Social, 
conforme consta no Memorando nº 545/SMS/2022, também encartado aos referidos autos;

DECRETA:

Art. 1º Fica qualificado como Organização Social da Saúde no Município de Carapicuíba, 
o “INSTITUTO JURÍDICO PARA EFETIVAÇÃO DA CIDADANIA E SAÚDE - AVANTE SOCIAL”, 
pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, inscrito no CNPJ sob nº 03.893.350/0001-12, 
com sede na Avenida Raja Gabaglia, nº 4.943, Sala 101, Santa Lucia, Belo Horizonte/MG.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.

Município de Carapicuíba, 22 de Agosto de 2022.

MARCO AURÉLIO DOS SANTOS NEVES
MARCOS NEVES

Prefeito

Registrada no livro próprio na Secretaria de Assuntos Jurídicos, nesta data, e publicado no 
site do Município no endereço: www.carapicuiba.sp.gov.br.

RICARDO MARTINELLI DE PAULA
Secretário de Assuntos Jurídicos

RESOLUÇÃO Nº 01 DE 25 DE AGOSTO DE 2022.

Disciplina Procedimentos para Atribuição de Classes e ou aulas para o ano letivo de 
2023 para os Profissionais do Quadro do Magistério.
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§ 4º – A interrupção da carga suplementar ocorrida deverá obedecer ao artigo 63 da lei 
3052/2010.

Artigo 63 – A ampliação de jornada efetivada em caráter de substituição de professor titular 
afastado temporariamente ou por regência em classe/vaga, ocorrerá durante a terceira e quarta 
fase de atribuição de aulas.

§1º – Somente será concedida ampliação de jornada em classes/aulas em unidade escolar 
diferente da unidade de lotação do professor interessado, após análise conclusiva dos fatores 
relacionados a localização física e diversidade de turno.

§ 2º – Após a opção de ampliação de jornada, o professor assumirá a regência pelo período 
total do afastamento ou até a chegada ou volta do professor efetivo titular.

§ 3º – A interrupção do exercício de substituição em caráter de ampliação de jornada ou carga 
suplementar de trabalho está condicionada:

I. a pedido oficial do interessado, com justificativa relevante, mantendo-se em exercício até a 
chegada de outro profissional para a substituição;

II. Por finalização do período de substituição;
III. Por ausências injustificadas ou impontualidade do professor, ou quando não estiver ele 

atendendo o plano de ensino previsto, no exercício da substituição.
Parágrafo 4º – A interrupção ocorrida em razão do condicionante a que se refere o inciso III 

do parágrafo 3º deste artigo, impossibilitará o respectivo professor de assumir outra substituição 
durante o mesmo ano letivo.

§ 5º – A classificação dos presentes e inscritos se fará por meio dos pontos constantes 
dos anexos I, II e III que trata sobre a Declaração de Tempo de Serviço, Títulos e Cursos para 
Atribuição de Classes/Aulas 2023;

§ 6º – Somente poderão se inscrever para essa atribuição de Carga Suplementar os Titulares 
de Cargo para, temporariamente exercerem suas funções docentes em substituição durante o 
impedimento legal e temporário dos docentes titulares ou em regência de classes/aulas livres;

§ 7º – Os Docentes que tiverem atribuídas, nos termos deste artigo, classes/aulas em 
substituição, serão automaticamente cessadas na reassunção do titular do cargo.

§ 8º –No caso da cessação da designação, por, ingresso ou reassunção do titular de cargo, o 
servidor, cuja designação tenha sido cessada, poderá ser novamente designado, desde que seja 
observada a classificação dos inscritos e haja vagas para a designação.

§ 9º – Os Docentes que encontram-se em afastamentos de qualquer natureza, não poderão 
participar do processo de atribuição para carga suplementar, somente após o retorno ao trabalho 
poderá concorrer a carga suplementar.

Artigo 6º – Os Titulares de Cargo poderão se inscrever para atribuição de Efetivo X Efetivo em 
substituição ou em cargo vago apenas de Jornada de Trabalho Docente;

§ 1º – As inscrições para essa sessão de atribuição se farão com a presença do titular de 
cargo no Centro de Formação de Professores sito à Avenida Sandra Maria. nº 66 – Jardim das 
Belezas, munido de documento de identidade e cópias dos Anexos I, II e III (Declaração de Tempo 
de Serviço, Títulos e Cursos para Atribuição de Classes/Aulas 2023), no segundo dia de efetivo 
exercício, do mês de fevereiro, caso não consiga permuta na própria Unidade Escolar.

Artigo 7º – Compete ao Centro de Formação de Professores a designação do integrante do 
Quadro do Magistério, bem como a sua cessação, em especial quando o mesmo não corresponder 
às atribuições do cargo ou descumprir normas legais, ficando vedada a sua designação para 
quaisquer outras atribuições nos termos deste artigo.

§ 1º – A cessação na situação especial de que trata o parágrafo anterior deverá ser precedida 
de relatório do superior imediato, com justificativa que comprove o desempenho incompatível com 
a função, a ser analisado pela Secretaria de Educação, para homologação.

§ 2º – Todas as designações nos termos desse artigo poderão ser cessadas no dia 31 de 
dezembro do corrente ano, mediante a não aprovação do colegiado.

Artigo 8º – Encerrado o processo de atribuição aos Titulares de Cargo na jornada básica e 
na Carga Suplementar de Trabalho, os Titulares de Cargo poderão solicitar permuta de período na 
mesma Unidade Escolar, no 1º (primeiro) dia do ano letivo, com a anuência do Diretor da Unidade 
Escolar.

Artigo 9º – O tempo de serviço trabalhado fora da Unidade Sede, em designações e 
nomeações, devidamente autorizados pela Secretaria de Educação, serão considerados para 
pontuação na Unidade Escolar. Caso o professor venha solicitar remoção de sua sede, seu tempo 
de Unidade Escolar diferente da atribuída, não será computado; será considerado somente o 
tempo de magistério.

Parágrafo Único – Os Docentes que estejam afastados a qualquer título deverão comparecer 
para efetuar sua inscrição para Atribuição de classes/aulas ou se fazer legalmente representado 
para este fim.

Artigo 10 – Os Docentes serão classificados, para fins de Atribuição de Classes e ou Aulas 
observando os seguintes critérios e procedimentos contidos nos Anexos I, II e III (Declaração de 
Tempo de Serviço, Títulos e Cursos para Atribuição de Classes/Aulas 2023);

Artigo 11º – A data base para contagem de tempo e recebimento de títulos acadêmicos e não 
acadêmicos, com data de emissão para atribuição será até 30/06/2022.

1) Quanto ao tempo de serviço:
a) Tempo de efetivo exercício na Unidade Escolar. (0,002)
b) Tempo de efetivo exercício no cargo do Magistério Público Municipal de Carapicuíba, a 

partir do concurso em que atua. (0,005)
c) Tempo de efetivo exercício no cargo do Magistério Público Municipal de Carapicuíba, 

anterior ao concurso:(contrato, concurso anterior (tempo não concomitante) e/ou Tempo da Rede 
Estadual averbado. (0,003)

 2) Quanto aos títulos:
a) Certificado de graduação em nível superior, na área da Educação (exceto a exigida pelo 

cargo), 01 certificado no máximo. (3,0).
b) Certificado de Pós-Graduação, na área da Educação, lato senso 360 horas, máximo 02 

certificados.
1ª Pós-Graduação (4,0)
2º Pós-Graduação (4,0)
c) Certificado de Mestrado, na área da Educação (10,0)  
d) Certificado de Doutorado na área da Educação (20,0)  

 A Secretária de Educação do Município de Carapicuíba, no uso de suas atribuições e:

CONSIDERANDO os dispositivos da Lei Nº 3052, de 16 de dezembro 2010, alterada pelas 
Leis do Município nº 3093, de 14 de setembro de 2011, nº 3116, de 21 de dezembro de 2011, nº 
3117, de 21 de dezembro de 2011, nº 3119, de 21 de dezembro de 2011 e nº 3306, de 09 de abril 
de 2015, que trata do Estatuto do Plano de Carreira do Magistério Público Municipal, dispõem 
sobre os procedimentos e orientações gerais para a Atribuição de Classes e ou Aulas 2022 para 
o ano letivo de 2023.

Resolve:

Artigo 1º – A Atribuição de Classes e ou Aulas aos Docentes inscritos e classificados 
obedecerá, nos termos do parágrafo único do artigo 62 da Lei 3052/2010, a seguinte ordem:

I. No âmbito da Unidade Escolar, para os docentes Titulares de Cargo nela lotados;
II. No âmbito da Secretaria de Educação, para professores titulares excedentes e, em 

havendo, professores titulares com lotação precária;
III. No âmbito da Unidade Escolar, para o oferecimento de classes/aulas  disponíveis e/ou 

Professores titulares de cargo e estáveis que não forem atendidos na Unidade Escolar, serão 
atendidos no Centro de Formação de Professores;

IV. Os Titulares de Cargo de Educação de Jovens e Adultos (EJA) / PEB-I que não optaram 
pela Remoção ou não removidos e os titulares de cargo de TELECURSO / PEB-II, serão atendidos 
no Centro de Formação de Professores;

V. Titulares de cargo do Quadro do Magistério do Município para Carga Suplementar de 
Trabalho será oferecido na Unidade Escolar;

VI. Titulares de cargo do Quadro do Magistério do Município para Carga Suplementar de 
Trabalho não atendidos na Unidade Escolar (Centro de Formação de Professores);

VII. Titulares de Cargo para atendimento aos pedidos de retorno (para os removidos ex-oficio 
- (Centro de Formação de Professores);

VIII. Titulares de Cargo poderão fazer Permuta no 1º (primeiro) dia letivo na Unidade Escolar;
IX. Titulares de Cargo em substituição ou cargo vago EFETIVO X EFETIVO - (Centro de 

Formação de Professores), após encerramento do período de permuta (3º dia letivo);

Artigo 2º. A Atribuição de Classes e ou Aulas ao Titular de Cargo será feita de acordo com a 
jornada e classificação.

§ 1º – Cabe ao Diretor da Unidade Escolar atribuir classes/aulas, sendo que o período é opção 
do docente.

§ 2º – O Titular de Cargo que não comparecer para as sessões de atribuição que trata esta 
Resolução, poderá ser representado por procurador (desde que este seja maior) ou terá atribuída 
compulsoriamente pelo Diretor ou pela Comissão de Atribuição, classes/aulas para compor sua 
Jornada de Trabalho Docente, seguindo a ordem de classificação.

§ 3º – O Titular de Cargo deverá observar no ato da Atribuição de Classe e ou Aulas, a 
Jornada pretendida que inclui H.T.P.C. (Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo) - em comum 
acordo com seus pares, desde que atenda as Diretrizes da Secretaria de Educação e H.T.P.I. 
(Horário de Trabalho Pedagógico Individual), instituído na Rede Municipal de Ensino.

§ 4º – O Titular de Cargo deverá observar a compatibilidade de horários e distâncias entre as 
Unidades. Em hipótese alguma será efetuada atribuição de aulas, que dependam de acertos de 
horários posteriores, inclusive com relação aos H.T.P.C.s.

§ 5º – O Titular de Cargo que tenha jornada de Trabalho em outra Unidade Escolar que não 
a da sua jornada inicial, deverá respeitar o período de locomoção, garantindo assim que não haja 
atrasos.

§ 6º – O Titular de Cargo deverá apresentar-se à Direção da Unidade Escolar no prazo de 24 
horas a partir da sua atribuição. (caso tenha escolhido sua classe/aula no Centro de Formação 
de Professores).

§ 7º – No ato da atribuição de classes e ou aulas o Titular de Cargo deverá declarar de próprio 
punho, Acúmulo de Cargo.

§ 8º – O Titular de Cargo que acumular em outras Redes de Ensino deverá apresentar 
Declaração de Acúmulo, no início do exercício, nos termos do artigo 40 da Lei nº 3052/2010 e 
Constituição Federal, Artigo 37.

§ 9º – Os horários de HTPCs deverão ser organizados pela equipe gestora, porém   a opção 
de dias e períodos, serão definidos entre os docentes na avaliação anual  da escola, no mês de 
dezembro, observando a quantidade de docentes compatíveis (cinquenta por cento mais um). 
O horário de HTPC deverá respeitar no mínimo intervalo de 05 minutos do início ou término das 
aulas.

Artigo 3º – Esgotadas as vagas disponíveis para a Atribuição de Classes e ou Aulas de que 
trata esta Resolução, o Titular de Cargo que não teve classes/aulas atribuídas ficará excedente.

Artigo 4º – O Titular de Cargo excedente será convocado para sessão de atribuição de 
classes/aulas no Centro de Formação de Professores e havendo vagas, terá as aulas atribuídas, 
em qualquer Unidade Escolar do Município, e seu cargo removido “ex-ofício”.

§ 1º – O professor removido “ex-ofício”, no ato da atribuição, poderá optar, através de 
requerimento escrito, pelo retorno à sua Unidade Escolar de origem, havendo criação ou vacância 
de cargo.

§ 2º – A vacância de cargo ocorrerá por aposentadoria, exoneração e falecimento.
§ 3º – O Titular de cargo que após o processo de atribuição não tiver Classes/aulas atribuídas 

ficará à disposição no Centro de Formação de Professores, no local, horário e atribuição para a 
qual for designado e será mantida a remuneração a que faz jus pela sua jornada básica.

§ 4º – O Titular de Cargo que não tiver aulas/classes livres, será oferecido aulas em 
substituição.

§ 5º – O Docente readaptado deverá ser convocado através da Unidade de classificação de 
seu cargo, ou da sede de controle de frequência da função atividade para a inscrição, classificação 
e Atribuição de Classes e ou Aulas, caso sua readaptação não seja definitiva.

Artigo 5º – A Atribuição da Carga Suplementar de classes e ou aulas far-se-á de acordo com 
a ordem estabelecida no artigo 1º desta Resolução:

§ 1º – A Carga Suplementar de Trabalho não poderá ultrapassar 150 (cento e cinquenta) horas 
mensais, incluindo H.T.P.C. (Hora de Trabalho Pedagógico Coletivo).

§ 2º – Para a Atribuição de Carga Suplementar serão computadas as vagas resultantes de 
afastamentos, designações, exonerações ou classes e/ou aulas livres.

§ 3º – Os Docentes que tiverem atribuídas classes vagas, nos termos deste artigo, serão 
automaticamente cessadas, se ocorrer escolha em concurso de ingresso ou remoção.
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e) Certificado de aprovação em concurso público na área de atuação do Magistério Público de 
Carapicuíba, a contar do segundo certificado,

02 certificados no máximo;
1º Certificado (1,0)  
2º Certificado (1,0)                               
f) Especialização, Extensão Universitária, Formação ou Aperfeiçoamento no mínimo 180 

horas, 02 certificados no máximo.  
1º Certificado (2,0)
2º Certificado (2,0) 
g) Cursos de Atualização e/ou Aperfeiçoamento na área da Educação, com carga horária 

mínima de 30 horas – 04 Certificados no máximo (0,5).
h) Cursos de atualização e/ou aperfeiçoamento na área da Educação, oferecido pelo Centro 

de Formação de Professores de Carapicuíba, carga horária mínima de 30 horas. (0,5).

Artigo 12º – O Docente que acumula cargo no mesmo campo de atuação poderá ter 
considerado o certificado de aprovação em concurso público em Carapicuíba de um cargo para 
fins de classificação no outro, e vice-versa, dentro da área de atuação.

Artigo 13º – Em casos de empate de pontuação na classificação dos inscritos, o desempate 
deverá se efetuar na seguinte ordem de critérios:

    a- maior tempo de serviço
    b- maior idade
    c- número de dependentes

Parágrafo Único – Caberá ao professor adjunto, conforme Edital Concurso 01/2015, atender 
as demandas da Secretaria de Educação, em qualquer unidade escolar, independentemente da 
escola que lhe foi atribuída no processo inicial, respeitando a opção de horário.

Artigo 14º – Caso haja novas vagas decorrentes da criação de novas Unidades Escolares e 
ou ampliação das já existentes, serão chamados os Titulares de Cargo na ordem e classificação de 
que trata esta Resolução para Carga Suplementar ou/e serão chamados professores concursados.

Artigo 15º – Os recursos referentes ao processo de Atribuição de Classes e Aulas não terão 
efeitos suspensivos, devendo ser interposto no prazo de 03 (três) dias úteis após cada etapa, 
tendo a autoridade recorrida o mesmo tempo para a decisão.

Artigo 16º – O Docente Ingressante terá direito ao Recesso Escolar de acordo com o Artigo 
36º do Plano de Carreira – Lei 3052 de 16/12/2010 e alterações.

Parágrafo Único – A autoridade recorrida deverá comunicar seu superior imediato no prazo 
de 24 (vinte e quatro) horas, da interposição do recurso.

Artigo 17º – As datas, horários e locais das Atribuições de Classes e/ou Aulas serão divulgados 
posteriormente através de comunicado emitidos pelo Centro de Formação de professores.

Artigo 18º – Cabe a Secretaria de Educação junto à Comissão de Atribuição de Classes/Aulas 
resolver sobre as questões que surgirem durante o ano letivo.

Artigo 19º – Os casos omissos serão resolvidos pela autoridade competente.

Artigo 20º – Esta Resolução entrará em vigor a partir da data de sua publicação.

Comissão de Atribuição                                     

De acordo _________________________
Lilian Braga Vieira

Secretária de Educação

RESOLUÇÃO Nº 02 DE 25 DE AGOSTO DE 2022. 

Disciplina Procedimentos para Aplicação do Processo de Remoção nos termos da Lei 
Municipal aos Profissionais do Quadro do Magistério.

CONSIDERANDO os dispositivos da Lei Nº 3052, de 16 de dezembro 2010, alterada pelas 
Leis do Município nº 3093, de 14 de setembro de 2011, nº 3116, de 21 de dezembro de 2011, nº 
3117, de 21 de dezembro de 2011, nº 3119, de 21 de dezembro de 2011 e nº 3306, de 09 de abril 
de 2015, dispõem sobre os procedimentos e orientações gerais que trata do Estatuto e Plano de 
Carreira do Magistério Público Municipal, que possibilita a movimentação do ocupante de cargo 
efetivo de uma para outra unidade escolar da respectiva rede de ensino, sem que se modifique 
sua situação funcional. 

R E S O L V E: 

Art. 1º. Publicar normas específicas para o Processo de Remoção a acontecer em 2022 para 
efetivo exercício em 2023, para Titulares de Cargo Docente do Magistério Público Municipal.

Art. 2º. A participação no respectivo processo dar-se-á de forma voluntária, mediante inscrição 
do interessado. As vagas oferecidas estarão vinculadas: 

a) obrigatoriamente a carga horária da etapa de ensino e jornada de atendimentos previstos 
para respectiva Unidade Escolar; 

b) de forma excepcional, as vagas oferecidas em Unidade Escolar com jornada de atendimento 
inferior a 30 horas semanais, manterão para os professores a ela removidos, jornadas de 30 
horas de exercício em forma de carga suplementar de trabalho. A classificação dos inscritos dar-
se-á em ordem preferencial resultante do somatório de pontos obtidos por tempo de exercício, 
títulos acadêmicos e ou não acadêmicos relacionados à área de atuação, apresentados na forma 
estabelecida no item II desta Resolução. 

c) O interessado ao Processo de Remoção, não fará jus, caso tenha carga horária inferior 
ao requisitado em seu cargo do concurso, que não tenha sido alterado posteriormente, devido 
interesse próprio por vias legais.

I – DAS INSCRIÇÕES: 

a) A inscrição para o processo de remoção será efetuada pelo candidato, no período de 
03/10/2022 a 24/10/2022, com o preenchimento do formulário específico e apresentação de 
documentação comprobatória em conformidade com requisitos estabelecidos Nesta Resolução; 

b) A efetivação do ato de inscrição implica em plena aceitação das respectivas normas; 
c) Não poderá se inscrever para o processo de remoção o docente que se encontre na 

condição de readaptado; 
d) Os professores titulares de cargo que prestam serviço fora do âmbito da Secretaria 

Municipal de Educação de Carapicuíba e os que se encontram afastados a qualquer título, poderão 
inscrever-se no mesmo período dos demais e o farão na Unidade Escolar, sede de seu cargo; 

e) Os professores titulares de cargo que atuam na Educação de Jovens e Adultos (EJA), 
com formação em Magistério/Normal Superior ou Pedagogia com habilitação específica, poderão 
se inscrever para o processo de remoção e indicar Unidades Escolares que atendam Educação 
Infantil e Ensino Fundamental dos anos iniciais, sem retorno para EJA (Educação de Jovens e 
Adultos) e com ampliação da sua jornada de trabalho para 30 (trinta) horas; 

f) A inscrição será formalizada mediante preenchimento pelo interessado, do requerimento de 
inscrição em formulário próprio e a indicação das Unidades Escolares em ordem preferencial, que 
será assinado pelo requerente e pelo superior imediato; 

g) O docente que não tiver sua jornada completa, conforme Concurso de Ingresso, não poderá 
participar do Processo de Remoção.

h) No ato da inscrição, deverão ser entregues cópias xerográficas dos seguintes documentos: 
h.1 contagem de tempo para fins de remoção; 
h.2 certificados de curso de curta duração (apresentar cópia acompanhada do documento 

original); 
i) Encerrado o período de inscrição, o Diretor de escola deverá encaminhar as vagas iniciais 

e potenciais relacionadas à inscrição dos docentes de sua Unidade Escolar à Secretaria de 
Educação do Município no prazo de 25/10/2022 a 30/10/2022. 

j) A partir do ano letivo de 2023, o professor removido em conformidade com a presente 
Resolução terá: 

j.1. sua lotação e jornada de trabalho correspondente ao resultado do respectivo processo; 
j..2. recebimento mensal vinculado a respectiva jornada de exercício; 
j..3. em caso de haver diferença entre a jornada da Unidade Escolar e a jornada de exercício 

do professor, a respectiva diferença será cumprida em caráter de jornada suplementar, caso haja 
interesse do professor (não se aplica para EJA – Educação de Jovens e Adultos);

l) Será inscrito ex ofício no processo de Remoção o Profissional do Magistério em situação 
de excedência, obedecida a classificação geral, havendo prioridade de escolha ao surgir durante 
o processo, classe de educandos vaga na própria escola em que a excedência ocorre. Apresentar 
as indicações em conformidade com o anexo I conforme a Resolução. 

l.1. a não indicação corresponderá à remoção compulsória, determinada pela Administração 
em atendimento às necessidades da Rede.

II – DA CLASSIFICAÇÃO 
a) O candidato inscrito no processo de Remoção será classificado entre seus pares, de 

acordo com o somatório de pontos obtidos por tempo de serviço e títulos apresentados na seguinte 
conformidade: 

a.1. por tempo de serviço no campo de atuação da inscrição, referente à classe ou às aulas, 
com a seguinte pontuação e limites: 

a.2. tempo de efetivo exercício no cargo do Magistério Público Municipal de Carapicuíba, a 
partir do concurso em que atua: 0,004 (quatro milésimos) por dia de efetivo exercício; 

a.3. tempo de efetivo exercício no cargo do Magistério Público Municipal de Carapicuíba, 
anterior ao concurso: (contrato, concurso anterior (tempo não concomitante ) 0,001 (um milésimo) 
por dia de efetivo exercício; 

a.4. certificados de cursos oferecidos pela Secretaria Municipal de Educação, com duração 
no mínimo de 30 horas: 0,5 (meio) ponto por curso, no máximo de dois pontos e 1 (um) curso de 
pós-graduação 2 (dois) pontos; 

b) A data base da contagem de tempo de serviço e da ponderação de títulos apresentados 
será o dia 30/06/2022; 

c) A classificação dos inscritos dar-se-á por ordem decrescente considerando o somatório dos 
pontos obtidos por candidato; 

d) Para fins de desempate serão utilizados, por ordem os seguintes critérios: 
d.1. maior tempo de serviço no Magistério Público Municipal de Carapicuíba; 
d.2. maior idade; 
d.3. maior número de filhos.

III – DO RECURSO: 
a) Da classificação dos inscritos no concurso de remoção caberá recurso quanto: 
a.1. a apuração do tempo de serviço, e / ou 
a.2. avaliação dos títulos não acadêmicos. 
b) Ficam estabelecidos os prazos de: 
b.1. três dias úteis a partir da data da classificação, para interposição de recurso, na forma 

de requerimento do interessado, endereçado e protocolado na Secretaria Municipal de Educação; 
b.2. três dias úteis contados a partir da data do protocolo, para a Secretaria Municipal de 

Educação, emitir o parecer quanto aos recursos apresentados, as alterações de classificação 
decorrentes. 

IV – DAS VAGAS 
a) As vagas relacionadas para o Processo de Remoção deverão vir acompanhadas da jornada 

de trabalho que esteja vinculada, em conformidade com a realidade atual do respectivo ano letivo 
e específica daquela Unidade Escolar. 

b) As vagas de que trata o inciso “a” caracterizam-se como iniciais ou potenciais decorrentes 
de: 

b.1 vagas iniciais: relacionadas à vacância de cargos por aposentadoria, exoneração, óbitos 
e classes/aulas criadas nas Unidades Escolares até a data base de 30/09/2022; 

b.2 vagas potenciais: relacionadas à lotação dos candidatos inscritos no processo de 
Remoção.

V – DAS COMPETÊNCIAS 
a) Compete ao Diretor da Escola: 
a.1. encaminhar por meio de impresso próprio à Secretaria Municipal de Educação, relação 

das vagas iniciais e potenciais acompanhadas da jornada a que estejam vinculadas; 
a.2. encaminhar as inscrições dos docentes devidamente preenchidas e assinadas 

pelo interessado e demais cópias dos documentos previstos no ato de inscrição devidamente 
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autenticadas e assinadas pelo próprio Diretor, após o período estabelecido no inciso “a” do item I 
desta Resolução; 

a.3. autenticar, após análise comparativa, as cópias dos documentos apresentados pelos 
professores interessados na forma “De acordo com o Original” acompanhada da data e respectiva 
assinatura; 

a.4. será responsabilizado oficialmente o Diretor: 
a.4.1. que apresentar relação de vagas iniciais e ou potenciais em desacordo com a realidade 

de sua Unidade Escolar, e/ou 
a.4.2. que não encaminhar os documentos previstos para efetivação das inscrições no prazo 

de 25/10/2022 a 30/10/2022, e/ou 
a.4.3. encaminhar cópias dos documentos previstos não devidamente autenticadas pelo 

responsável (Diretor) na forma estabelecida no inciso a.3. 
b) Compete a Secretaria Municipal de Educação divulgar a relação das vagas em: 
b.1. todas as Unidades Escolares da Rede Municipal, 
c) Compete ao Servidor interessado:
c.1. inscrever-se em conformidade com o estabelecido no inciso “a” do item I da presente 

Resolução; 
c.2. no prazo de até três dias úteis, após a divulgação das vagas com a relação de vagas 

iniciais/potenciais/jornadas respectivas, indicar em formulário próprio – Anexo I, por ordem de 
preferência, as Unidades Escolares de seu interesse; 

c.2. a não indicação de unidade escolar de interesse ou a indicação da unidade escolar 
desacompanhada da jornada correspondente desta vaga, representará desistência voluntária do 
candidato, ficando indeferida a respectiva inscrição.

VI – DAS INDICAÇÕES E DO RESULTADO 
a) Efetivada a inscrição com as devidas indicações no período de 25/10/2022 a 30/10/2022, 

o candidato não mais poderá desistir de sua participação no processo a qualquer título. 
b) O resultado do processo de Remoção não será, em hipótese alguma, alterado, cabendo ao 

candidato assumir, a partir do próximo ano letivo, a nova lotação e jornada respectivas. 

VII – DA ATRIBUIÇÃO 
a) A atribuição de vagas aos candidatos inscritos no processo de Remoção será realizada, 

respeitando-se sempre e sequencialmente: 
a.1. ordem decrescente da classificação geral dos inscritos; 
a.2. a ordem das indicações em cada inscrição. 
b) O resultado da Remoção será divulgado para todas as Unidades Escolares desta Secretaria 

de Educação, no período de 03/11/2022 a 07/11/2022. 

VIII – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
a) Os professores removidos participarão da Atribuição de Classes/Aulas na nova sede nos 

meses de novembro e ou dezembro de 2022, e serão vinculados à nova Unidade a partir do 
primeiro dia útil de efetivo exercício, após o período de férias de janeiro/2023;

b) As salas criadas antes do período de remoção serão oferecidas aos titulares de cargo, 
respeitando os mesmos critérios, quanto ao tempo de efetivo exercício e títulos.

c) Os diretores das Unidades Escolares deverão tornar público aos professores esta 
Resolução. 

Comissão de Atribuição                                            

De acordo__________________________________                                 
    Lilian Braga Vieira

Secretária de Educação

CONTAGEM DE TEMPO PARA FINS DE REMOÇÃO

UNIDADE SEDE: ________________________________________________________

Nome: ________________________________________________Matrícula:_________ 

Cargo: ______________________________RG:____________CPF:________________

Data de Nascimento:______/______/____________Nº de filhos:___________________

Data de Ingresso:________/______/_____________Jornada:______________________

DATA BASE: 30/06/2022 VALOR DIAS PONTOS

Tempo de efetivo exercício no cargo do Magistério Público Municipal de Carapicuíba, a 
partir do concurso em que atua. 0,004

Tempo de efetivo exercício no cargo do Magistério Público Municipal de Carapicuíba, 
anterior ao concurso:(contrato, concurso anterior (tempo não concomitante) 0,001 (um 
milésimo) por dia de efetivo exercício.

0,001

SUB TOTAL:

TÍTULO ACADÊMICO VALOR Nº PONTOS

Curso de pós-graduação (mínimo 360 horas -  01 curso) 2,00

SUB TOTAL:

TÍTULOS NÃO ACADÊMICOS VALOR Nº PONTOS

Curso de formação continuada oferecido pela SEME (mínimo de 30 horas – 04 cursos)  0,5

SUB TOTAL:  

TOTAL DE PONTOS:

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA O PROCESSO DE REMOÇÃO 2022

Eu: ____________________________________________________________________
Cargo: ____________________________________________Matrícula:______________
RG::___________________CPF:____________________, Lotado na Unidade Escolar: 

_______________________________________________________________exercendo 
a jornada respectiva de _____horas, venho requerer em conformidade com a Resolução nº 
____, estabelecida pela Secretaria Municipal de Educação, minha inscrição no Concurso de 
Remoção/2022, para efetivo exercício em 2023. Para tanto, junto as presentes cópias xerográficas 
devidamente validadas pela chefia imediata, após apresentação dos respectivos documentos 
originais.

(   )  Comprovante de tempo de serviço:

(  ) Comprovante de cursos, licenciatura e Diplomas de formação em Educação  relacionados 
abaixo:

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

Nestes termos,
Peço deferimento

Carapicuíba,_____ de __________________de 2022.

__________________________                             ______________________________ 
Assinatura do Professor                                            Assinatura Diretor de escola                                                                                                

                    ANEXO I

FORMULÁRIO DE INDICAÇÃO DE REMOÇÃO 2022

UNIDADE ESCOLAR:

NOME:

RG:____________________ CPF: ____________________   MATRÍCULA: _____________

TELEFONE: _________________________________/_______________________________

CARGO:

PEBI – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I  (   )

PEBI – EJA  - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (   )

PEB II – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II  ARTE   (   )   

PEB II – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II  EDUCAÇÃO FÍSICA (   )

UNIDADE ESCOLAR

1ª OPÇÃO

2ª OPÇÃO

3ª OPÇÃO

4ª OPÇÃO

5ª OPÇÃO

6ª OPÇÃO

7ª OPÇÃO

8ª OPÇÃO

9ª OPÇÃO

10ª OPÇÃO

TOTAL DE INDICAÇÕES:

 Carapicuíba, ____ de _________________de 2022.

 

 _____________________________                   _________________________________
        Assinatura do professor                                       Assinatura do Diretor de Escola

Centro de Formação de Professores
seme@carapicuiba.sp.gov.br | (11) 4187-3441 / 4184-7716

Av. Sandra Maria, 66, Jardim das Belezas, Carapicuíba – SP | CEP: 06315-020, Brasil

Concordo com a pontuação.

Carapicuíba,____de__________________ de 2022.

_________________________________                        ___________________________
             Assinatura do Professor                                        Assinatura do Diretor de Escola  
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Inscrição

PEB I   TITULAR   20 H

PEB I   TITULAR   22 H

PEB I   TITULAR   24 H

PEB I   TITULAR   30 H

PEB I   TITULAR   40 H

PEB I   TITULAR   20 H   EJA

PEB I   ADJUNTO 30 H

PEB II   ARTE  24 H

PEB II   ARTE  30 H

PEB II – EDUCAÇÃO FÍSICA  24 H

PEB II – EDUCAÇÃO FÍSICA  30 H

READAPTADO (anexar cópia do processo de readaptação)

SOLICITO MINHA INSCRIÇÃO PARA O PROCESSO DE ATRIBUIÇÃO DE CLASSES E/OU AULAS PARA 2023 DE ACORDO
COM MEU CARGO

_____________________________________________                                                         _____________________________________________

Assinatura do Docente                                                                                                             Assinatura do Diretor

RG: CPF: MATRÍCULA:              Nº FILHOS:

CARGO:
DATA DE INGRESSO NO CONCURSO:

CONTRATO INÍCIO:                   TÉRMINO:

Prefeitura de Carapicuíba
Secretaria da Educação

INSCRIÇÃO DE ATRIBUIÇÃO PARA O ANO LETIVO DE 2023.

UE:

NOME: DATA NASC:

Página 1
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Carapicuíba, 24 de Agosto de 2022.
À GILDENOR BERNARDO DA SILVA
CPF/CNPJ.: 052.877.758-06
Matrícula: nº(s) 23.613 de 1º CRI BARUERI
Endereço de correspondência: AVENIDA INOCENCIO SERAFICO/ N°3602/ VILA 

DIRCE/ CARAPICUIBA/ SP
CEP.: 06380-021

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL

A MUNICIPALIDADE DE CARAPICUÍBA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no 
CNPJ/MF sob n°. 44.892.693/0001-40, representada pelo Prefeito Marco Aurélio dos Santos Neves, 
com sede na Rua Joaquim das Neves nº 211, Estado de São Paulo, vem, à presença de Vossa 
Senhoria, nos termos do artigo 31, § 1°, da Lei Federal n°. 13.465/17, NOTIFICÁ-LA nos termos 
seguintes:

Fica Vossa Senhoria NOTIFICADA, na pessoa de seu representante legal, sobre a 
Regularização Fundiária de Interesse Social – Reurb-S da área denominada “JARDIM OLINDA” 
, com acesso pela Rua Sarutaiá, neste Município, ora confinante do imóvel de sua propriedade. 
Referida regularização está sendo realizada através de convênio firmado entre a Prefeitura do 
Município de Carapicuíba e o Programa Cidade Legal da Secretaria de Habitação do Estado de São 
Paulo, e encontra-se em fase de aprovação de Projeto Urbanístico de Regularização Fundiária do 
loteamento, nos autos do processo administrativo n° .

Desta forma, fica Vossa Senhoria NOTIFICADA para que querendo, apresentar impugnação 
ao procedimento de instauração da Reurb S, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data 
de recebimento da presente notificação, nos termos do artigo 31 e parágrafos da Lei Federal 
13.465/17.

Transcorrido o prazo acima assinalado, a ausência de manifestação por parte de Vossa 
Senhoria, será interpretada como concordância com a Reurb S, procedendo-se todas as medidas 
necessárias para a Regularização da área supra mencionado.

Mostramo-nos solícitos a quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.
Atenciosamente,

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUÍBA,

Fabiana Fernanda Marques
Secretária de Projetos Especiais Convênio e Habitação

CROQUI DO NÚCLEO EM REGULARIZAÇÃO E CONFRONTANTE

Carapicuíba, 24 de Agosto de 2022.
À CIPRIANO JOSÉ TOLENTINO
CPF/CNPJ.: 219.097.508-59
Matrícula: nº(s) 106112 de 11ª CRI CAPITAL
Endereço de correspondência: RUA UCHOA/ N° 13/ VILA DIRCE / CARAPICUÍBA / SP
CEP.: 06343-550

NOTIFICAÇÃOEXTRAJUDICIAL

MUNICIPALIDADEDECARAPICUÍBA,pessoajurídicadedireitopúblicointerno,inscritanoCNPJ/
MFsobn°.44.892.693/0001-40,representadapeloPrefeitoMarcoAuréliodosSantos Neves, com sede 
na Rua Joaquim das Neves nº 211, Estado de São Paulo, vem, àpresença de Vossa Senhoria, nos 
termos do artigo 31, § 1°, da Lei Federal n°. 13.465/17,NOTIFICÁ-LAnostermosseguintes:

Fica Vossa Senhoria NOTIFICADA, na pessoa de seu representante legal, sobre 
aRegularizaçãoFundiáriade InteresseSocial – Reurb-Sda área denominada“JARDIM 
OLINDA-RUA SARUTAIÁ”, com acesso pela Rua Sarutaiá, neste Município, ora confinante do 
imóvel desua propriedade. Referida regularização está sendo realizada através de convênio 
firmadoentre a Prefeitura do Município de Carapicuíba e o Programa Cidade Legal da Secretaria 
deHabitaçãodoEstadodeSãoPaulo,eencontra-seemfasedeaprovaçãodeProjetoUrbanísticodeRegu
larizaçãoFundiáriadoloteamento,nosautosdoprocessoadministrativon°22.914/2020.

Desta forma, fica Vossa Senhoria NOTIFICADA para que querendo, 
apresentarimpugnaçãoaoprocedimentodeinstauraçãodaReurbS,noprazode30(trinta)
dias,contadoda data de recebimento da presente notificação, nos termos do artigo 31 e parágrafos 
da LeiFederal13.465/17.

Transcorridooprazoacimaassinalado,aausênciademanifestaçãoporpartedeVossaSe
nhoria,seráinterpretadacomoconcordânciacomaReurbS,procedendo-setodasasmedida-
snecessáriasparaaRegularizaçãodaáreasupramencionado.

Mostramo-nossolícitosaquaisqueresclarecimentosquesefaçamnecessários.
Atenciosamente,

PREFEITURAMUNICIPALDECARAPICUÍBA,

FabianaFernandaMarques
SecretáriadeProjetosEspeciaisConvênioeHabitação

CROQUIDONÚCLEOEMREGULARIZAÇÃOECONFRONTANTE
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Carapicuíba, 24 de Agosto de 2022.
À MARIA MARGARIDA TOLENTINO
CPF/CNPJ.: 219.097.508-59
Matrícula:nº(s)106.112 de 11ª CRICAPITAL
Endereçodecorrespondência: RUA UCHOA/ N° 13/ VILA DIRCE / CARAPICUÍBA / SP
CEP.: 06343-550

NOTIFICAÇÃOEXTRAJUDICIAL

A MUNICIPALIDADE DE CARAPICUÍBA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no 
CNPJ/MF sob n°. 44.892.693/0001-40, representada pelo Prefeito Marco Aurélio dos Santos Neves, 
com sede na Rua Joaquim das Neves nº 211, Estado de São Paulo, vem, à presença de Vossa 
Senhoria, nos termos do artigo 31, § 1°, da Lei Federal n°. 13.465/17, NOTIFICÁ-LA nos termos 
seguintes:

Fica Vossa Senhoria NOTIFICADA, na pessoa de seu representante legal, sobre a 
Regularização Fundiária de Interesse Social – Reurb-S da área denominada “” , com acesso pela 
Rua Sarutaiá, neste Município, ora confinante do imóvel de sua propriedade. Referida regularização 
está sendo realizada através de convênio firmado entre a Prefeitura do Município de Carapicuíba e 
o Programa Cidade Legal da Secretaria de Habitação do Estado de São Paulo, e encontra-se em 
fase de aprovação de Projeto Urbanístico de Regularização Fundiária do loteamento, nos autos do 
processo administrativo n° .

Desta forma, fica Vossa Senhoria NOTIFICADA para que querendo, apresentar impugnação 
ao procedimento de instauração da Reurb S, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data 
de recebimento da presente notificação, nos termos do artigo 31 e parágrafos da Lei Federal 
13.465/17.

Transcorrido o prazo acima assinalado, a ausência de manifestação por parte de Vossa 
Senhoria, será interpretada como concordância com a Reurb S, procedendo-se todas as medidas 
necessárias para a Regularização da área supra mencionado.

Mostramo-nos solícitos a quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.
Atenciosamente,

PREFEITURAMUNICIPALDECARAPICUÍBA,

FabianaFernandaMarques
Secretária de Projetos Especiais Convênio e Habitação

CROQUIDONÚCLEOEMREGULARIZAÇÃOECONFRONTANTE

Carapicuíba, 24 de Agosto de 2022.
À CELINA FERREIRA DA SILVA DE ARAUJO
CPF/CNPJ.: Não informado
Matrícula: nº(s) 24.309 de 1º CRI BARUERI
Endereço de correspondência: RUA UCHOA / N°16-B/ VILA DIRCE/ CARAPICUÍBA/ SP
CEP.: 06343-550

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL

A MUNICIPALIDADE DE CARAPICUÍBA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no 
CNPJ/MF sob n°. 44.892.693/0001-40, representada pelo Prefeito Marco Aurélio dos Santos Neves, 
com sede na Rua Joaquim das Neves nº 211, Estado de São Paulo, vem, à presença de Vossa 
Senhoria, nos termos do artigo 31, § 1°, da Lei Federal n°. 13.465/17, NOTIFICÁ-LA nos termos 
seguintes:

Fica Vossa Senhoria NOTIFICADA, na pessoa de seu representante legal, sobre a 
Regularização Fundiária de Interesse Social – Reurb-S da área denominada “” , com acesso pela 
Rua Sarutaiá, neste Município, ora confinante do imóvel de sua propriedade. Referida regularização 
está sendo realizada através de convênio firmado entre a Prefeitura do Município de Carapicuíba e 
o Programa Cidade Legal da Secretaria de Habitação do Estado de São Paulo, e encontra-se em 
fase de aprovação de Projeto Urbanístico de Regularização Fundiária do loteamento, nos autos do 
processo administrativo n° .

Desta forma, fica Vossa Senhoria NOTIFICADA para que querendo, apresentar impugnação 
ao procedimento de instauração da Reurb S, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data 
de recebimento da presente notificação, nos termos do artigo 31 e parágrafos da Lei Federal 
13.465/17.

Transcorrido o prazo acima assinalado, a ausência de manifestação por parte de Vossa 
Senhoria, será interpretada como concordância com a Reurb S, procedendo-se todas as medidas 
necessárias para a Regularização da área supra mencionado.

Mostramo-nos solícitos a quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.
Atenciosamente,

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUÍBA,

Fabiana Fernanda Marques
Secretária de Projetos Especiais Convênio e Habitação

CROQUI DO NÚCLEO EM REGULARIZAÇÃO E CONFRONTANTE
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Carapicuíba, 24 de Agosto de 2022.
À JOSIAS VIANA DE ARAUJO
CPF/CNPJ.: 42313414868
Matrícula: nº(s) 24.309 de 1º CRI BARUERI
Endereço de correspondência: RUA UCHOA / N°16-B/ VILA DIRCE/ CARAPICUÍBA/ SP

CEP.: 06343-550
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL

A MUNICIPALIDADE DE CARAPICUÍBA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no 
CNPJ/MF sob n°. 44.892.693/0001-40, representada pelo Prefeito Marco Aurélio dos Santos Neves, 
com sede na Rua Joaquim das Neves nº 211, Estado de São Paulo, vem, à presença de Vossa 
Senhoria, nos termos do artigo 31, § 1°, da Lei Federal n°. 13.465/17, NOTIFICÁ-LA nos termos 
seguintes:

Fica Vossa Senhoria NOTIFICADA, na pessoa de seu representante legal, sobre a 
Regularização Fundiária de Interesse Social – Reurb-S da área denominada “” , com acesso pela 
Rua Sarutaiá, neste Município, ora confinante do imóvel de sua propriedade. Referida regularização 
está sendo realizada através de convênio firmado entre a Prefeitura do Município de Carapicuíba e 
o Programa Cidade Legal da Secretaria de Habitação do Estado de São Paulo, e encontra-se em 
fase de aprovação de Projeto Urbanístico de Regularização Fundiária do loteamento, nos autos do 
processo administrativo n° .

Desta forma, fica Vossa Senhoria NOTIFICADA para que querendo, apresentar impugnação 
ao procedimento de instauração da Reurb S, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data 
de recebimento da presente notificação, nos termos do artigo 31 e parágrafos da Lei Federal 
13.465/17.

Transcorrido o prazo acima assinalado, a ausência de manifestação por parte de Vossa 
Senhoria, será interpretada como concordância com a Reurb S, procedendo-se todas as medidas 
necessárias para a Regularização da área supra mencionado.

Mostramo-nos solícitos a quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.
Atenciosamente,

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUÍBA,

Fabiana Fernanda Marques
Secretária de Projetos Especiais Convênio e Habitação

CROQUI DO NÚCLEO EM REGULARIZAÇÃO E CONFRONTANTE

À Erica Cord Mitzakoff
CPF/CNPJ.: 027.921.508
Matrícula: nº(s) 9.322 de 1º CRI BARUERI
Endereço de correspondência: Não informado
Carapicuíba, 25 de Agosto de 2022.

CEP.: Não informado
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL

A MUNICIPALIDADE DE CARAPICUÍBA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no 
CNPJ/MF sob n°. 44.892.693/0001-40, representada pelo Prefeito Marco Aurélio dos Santos Neves, 
com sede na Rua Joaquim das Neves nº 211, Estado de São Paulo, vem, à presença de Vossa 
Senhoria, nos termos do artigo 31, § 1°, da Lei Federal n°. 13.465/17, NOTIFICÁ-LA nos termos 
seguintes:

Fica Vossa Senhoria NOTIFICADA, na pessoa de seu representante legal, sobre a 
Regularização Fundiária de Interesse Social – Reurb-S da área denominada “JARDIM DAS 
PALMEIRAS”, com acesso pela , neste Município, ora confinante do imóvel de sua propriedade. 
Referida regularização está sendo realizada através de convênio firmado entre a Prefeitura do 
Município de Carapicuíba e o Programa Cidade Legal da Secretaria de Habitação do Estado de 
São Paulo, e encontra-se em fase de aprovação de Projeto Urbanístico de Regularização Fundiária 
do loteamento, nos autos do processo administrativo n° 47.240/2012 .

Desta forma, fica Vossa Senhoria NOTIFICADA para que querendo, apresentar impugnação 
ao procedimento de instauração da Reurb S, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data 
de recebimento da presente notificação, nos termos do artigo 31 e parágrafos da Lei Federal 
13.465/17.

Transcorrido o prazo acima assinalado, a ausência de manifestação por parte de Vossa 
Senhoria, será interpretada como concordância com a Reurb S, procedendo-se todas as medidas 
necessárias para a Regularização da área supra mencionado.

Mostramo-nos solícitos a quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.
Atenciosamente,

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUÍBA,

Fabiana Fernanda Marques
Secretária de Projetos Especiais Convênio e Habitação

CROQUI DO NÚCLEO EM REGULARIZAÇÃO E CONFRONTANTE
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À Wasko Mitzakoff
CPF/CNPJ.: 027.921.508
Matrícula: nº(s) 9.322 de 1º CRI BARUERI
Endereço de correspondência: Não informado
Carapicuíba, 25 de Agosto de 2022.

CEP.: Não informado
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL

A MUNICIPALIDADE DE CARAPICUÍBA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no 
CNPJ/MF sob n°. 44.892.693/0001-40, representada pelo Prefeito Marco Aurélio dos Santos Neves, 
com sede na Rua Joaquim das Neves nº 211, Estado de São Paulo, vem, à presença de Vossa 
Senhoria, nos termos do artigo 31, § 1°, da Lei Federal n°. 13.465/17, NOTIFICÁ-LA nos termos 
seguintes:

Fica Vossa Senhoria NOTIFICADA, na pessoa de seu representante legal, sobre a 
Regularização Fundiária de Interesse Social – Reurb-S da área denominada “JARDIM DAS 
PALMEIRAS”, com acesso pela , neste Município, ora confinante do imóvel de sua propriedade. 
Referida regularização está sendo realizada através de convênio firmado entre a Prefeitura do 
Município de Carapicuíba e o Programa Cidade Legal da Secretaria de Habitação do Estado de 
São Paulo, e encontra-se em fase de aprovação de Projeto Urbanístico de Regularização Fundiária 
do loteamento, nos autos do processo administrativo n° 47.240/2012 .

Desta forma, fica Vossa Senhoria NOTIFICADA para que querendo, apresentar impugnação 
ao procedimento de instauração da Reurb S, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data 
de recebimento da presente notificação, nos termos do artigo 31 e parágrafos da Lei Federal 
13.465/17.

Transcorrido o prazo acima assinalado, a ausência de manifestação por parte de Vossa 
Senhoria, será interpretada como concordância com a Reurb S, procedendo-se todas as medidas 
necessárias para a Regularização da área supra mencionado.

Mostramo-nos solícitos a quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.
Atenciosamente,

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUÍBA,

Fabiana Fernanda Marques
Secretária de Projetos Especiais Convênio e Habitação

CROQUI DO NÚCLEO EM REGULARIZAÇÃO E CONFRONTANTE

PORTARIA  Nº  2.097, DE 22 DE AGOSTO DE 2022

MARCO AURÉLIO DOS SANTOS NEVES, Prefeito do Município de Carapicuíba, Estado de 
São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 

RESOLVE:
Art. 1º NOMEAR para compor o Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres, os seguintes 

membros representantes do Poder Público e da Sociedade Civil, para o período 2022/2024.
I - Membros do Poder Público: 
a) Secretaria de Assistência Social
Titular : Cristina Sinkere Rodrigues Campos;
Suplente: Valéria dos Santos Estanqueiro.
b) Secretaria da Saúde
Titular : Erika Carolina Fernandes Lima;  

Suplente: Amanda Cristina Oliveira dos Santos.
c) Secretária de Segurança e Controle Urbano           
Titular : Josicle Arruda da Silva;
Suplente: Jessica Dias Gomes.
d) Secretária de Governo
Titular : Fernanda Lopes Santos de Jesus;  

Suplente: Bruna Maria Salomé Ferreira de Lima.
         e) Secretária da Educação
Titular : Sara Maria da Cruz Carlos;  
Suplente: Vanda Rosa Ferreira.
         f) Secretária de Assuntos Jurídicos
Titular : Thais Cristina de Souza;
Suplente: Cynthia Karoline Carvalho Luciani Ramos.
         g) Secretária de Desenvolvimento Econômico, Social e Trabalho
Titular : Erica Souto da Silva Oliveira; 

Suplente: Leidiane Chiosini Ramos.
II - Membros da Sociedade Civil
a) Representante da Matriz Africana 
Titular: Vera Lúcia de Brito (Associação Cultural e Assistencial São Cosme e Damião de 

Carapicuíba).
b) Representante de Movimento Sindical 
Titular: Lúbia Conceição dos Santos Silva (Sindicato dos Empregados no Comércio de Osasco 

e Região - Sede Carapicuíba).
c) Representantes do Movimento de Mulheres 
Titular: Viviane Simone dos Santos Rodrigues Reis (União Brasileira de Mulheres - UBM).
Titular: Ana Maria Amancia Neves (FONSANPOTMA Fórum Nacional de Segurança Alimentar 

e Nutricional dos Povos Tradicionais de Matriz Africana).
d) Representante de Entidades
Titular: Priscila Ferreira Felizardo (A.M.U.S.C. - Associação de Moradores Unidos e Solidários 

de Carapicuíba).
Titular: Eliane Alves da Silva (Comunidade Kolping da Aldeia de Carapicuíba);
Suplente: Sandra Maria Murbach de Andrade (Projeto Missionário Vila Capriotti).
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário.
Publique, registre e cumpra-se.

MARCO AURÉLIO DOS SANTOS NEVES MARCOS NEVES
Prefeito

Registrada no livro próprio na Secretaria de Assuntos Jurídicos, nesta data, e publicado no 
site do Município no endereço: www.carapicuiba.sp.gov.br.

RICARDO MARTINELLI DE PAULA
Secretário de Assuntos Jurídicos

PORTARIA  Nº 2.098, DE 22 DE AGOSTO DE 2022

MARCO AURÉLIO DOS SANTOS NEVES, Prefeito do Município de Carapicuíba, Estado de 
São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 

RESOLVE:
Art. 1º ALTERAR a composição da Comissão Especial de Seleção de Organizações Sociais 

no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde, nomeada pela Portaria nº 669, de 10 de julho de 
2018, alterada pela Portaria 201, de 26 de Janeiro de 2021, que passa a ser composta pelos 
seguintes membros:

Titular: Tatiane Ap. F. Machado Moraes;
Suplente: Fabiane Pereira da Silva;
Titular: Jessica Teixeira de Camargo;
Suplente: Kátia Biscuola Campos Riente;
Titular: Fernando Cesar de Souza Fonseca;
Suplente: Isabel Pinheiro de Franca.
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário.
Publique, registre e cumpra-se.

MARCO AURÉLIO DOS SANTOS NEVES MARCOS NEVES
Prefeito

Registrada no livro próprio na Secretaria de Assuntos Jurídicos, nesta data, e publicado no 
site do Município no endereço: www.carapicuiba.sp.gov.br.

RICARDO MARTINELLI DE PAULA
Secretário de Assuntos Jurídicos

http://www.carapicuiba.sp.gov.br/
http://www.carapicuiba.sp.gov.br/
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PORTARIA Nº 2.099, DE 22 DE AGOSTO DE 2022

MARCO AURÉLIO DOS SANTOS NEVES, Prefeito do Município de Carapicuíba, Estado de 
São Paulo, no uso de suas atribuições legais, 

RESOLVE:
Art. 1º ALTERAR os membros do Comitê Gestor da Política Municipal de Educação Ambiental, 

previsto no Capítulo III da Lei Municipal nº 3.371, de 06 de junho de 2016, instituídos pela Portaria 
n° 870, de 13 de maio de 2021, substituindo o senhor WLADIMIR PEREIRA CARDOSO FILHO, 
pela senhora DINÁ MACIEL BARBOSA DA SILVA, Engenheira Ambiental, matrícula 50.515.

Art. 2º Os demais membros constantes da referida Portaria permanecem inalterados.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário.
Publique, registre e cumpra-se.

MARCO AURÉLIO DOS SANTOS NEVES
MARCOS NEVES

Prefeito

Registrada no livro próprio na Secretaria de Assuntos Jurídicos, nesta data, e publicado no 
site do Município no endereço: www.carapicuiba.sp.gov.br.

RICARDO MARTINELLI DE PAULA
Secretário de Assuntos Jurídicos

PORTARIA Nº. 2136, DE 31 DE AGOSTO DE 2022.

MARCO AURÉLIO DOS SANTOS NEVES Prefeito do Município de Carapicuíba, Estado de 
São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

R E S O L V E:

CONCEDER, ao (a) Senhor (a) ALEXANDRE DOS SANTOS RODRIGUES, matrícula 51221, 
ocupante do cargo de SECRETARIO MUNICIPAL, lotado(a) na SECRETARIA MUNICIPAL DE 
INFRAESTRUTURA URBANA E  SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E CONTROLE 
URBANO, AFASTAMENTO POR TEMPO DETERMINADO PARA GOZO DE FÉRIAS, no período 
de 01 a 30 DE SETEMBRO DE 2022, assumindo interinamente a SECRETARIA MUNICIPAL DE 
INFRAESTRUTURA URBANA E  SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E CONTROLE 
URBANO, o(a) Senhor (a) MARCIO APARECIDO REIS, matrícula 48681, ocupante do cargo de 
SECRETARIO ADJUNTO, lotado na SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E CONTROLE 
URBANO.

Publique, registre e cumpra-se.

MARCO AURÉLIO DOS SANTOS NEVES
MARCOS NEVES
Prefeito Municipal

Registrada no livro próprio na Secretaria de Assuntos Jurídicos, nesta data e publicado no site 
do município no endereço www.carapicuiba.sp.gov.br.

MARCO AURELIO DOS SANTOS 
NEVES Prefeito do Município de Carapicuíba, 
Estado de São Paulo, usando das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei,

PORTARIA Nº. 2128 de 31 DE 
AGOSTO DE 2022 vem Retificar a Portaria 
nº 2120 de 26 de Agosto de 2022 onde se 
lê DETERMINAR abertura de Processo 
Disciplinar, em face do servidor GCM Alex 
Sandro Ricardo Rodrigues de Brito 
matrícula 36128, conforme processo nº 
552715/2022, leia-se DETERMINAR abertura 
de Processo Disciplinar, em face do servidor 
GCM Alex Sandro Ricardo Rodrigues de 
Brito matrícula 36128, conforme processo nº 
52715/2022.

PORTARIA Nº. 2129, DE 31 DE AGOSTO 
DE 2022 EXONERAR o (a) Senhor (a) 
ADRIANA BRITO DOS SANTOS, matrícula 
51177, do cargo de ASSESSOR ESPECIAL, 
lotado(a) na GABINETE DO PREFEITO, do 
quadro de pessoal, retroagindo seus efeitos 
em 29 DE AGOSTO DE 2022.

PORTARIA Nº. 2130, DE 31 DE AGOSTO 
DE 2022 EXONERAR o (a) Senhor (a) 
DANIELA FERNANDA LOPES, matrícula 
51229, do cargo de DIRETOR, lotado(a) na 
GABINETE DO PREFEITO, do quadro de 
pessoal, retroagindo seus efeitos em 29 DE 
AGOSTO DE 2022.

PORTARIA Nº. 2131, DE 31 DE AGOSTO 

DE 2022 EXONERAR o (a) Senhor (a) 
FERNANDA LOPES SANTOS DE JESUS, 
matrícula 51194, do cargo de GESTOR 
DE ARTICULACAO EMPRESARIAL 
(CAPTACAO DE VAGAS), lotado(a) na 
GABINETE DO PREFEITO, do quadro de 
pessoal, retroagindo seus efeitos em 29 DE 
AGOSTO DE 2022.

PORTARIA Nº. 2132, DE 31 DE AGOSTO 
DE 2022 EXONERAR a pedido, o (a) Senhor 
(a) ELIZIENE MARA MARCOLINO, matrícula 
53019, do cargo de MEDICO, lotado(a) na 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E 
MEDICINA PREVENTIVA, do quadro de 
pessoal, retroagindo seus efeitos em 25 DE 
AGOSTO DE 2022.

PORTARIA Nº. 2133, DE 31 DE AGOSTO 
DE 2022 EXONERAR a pedido, o (a) Senhor 
(a) FLAVIA DE JESUS LIMA, matrícula 52719, 
do cargo de AUXILIAR DE DESENV. DA 
EDUCAÇÃO BASICA (ADEB), lotado(a) na 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 
do quadro de pessoal, retroagindo seus efeitos 
em 26 DE AGOSTO DE 2022.

PORTARIA Nº. 2134, DE 31 DE AGOSTO 
DE 2022 EXONERAR a pedido, o (a) Senhor 
(a) JONATAN MATOS GONCALVES, 
matrícula 50708, do cargo de AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO, lotado(a) na SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, 
do quadro de pessoal, retroagindo seus efeitos 
em 26 DE AGOSTO DE 2022.

PORTARIA Nº. 2135, DE 31 DE AGOSTO 
DE 2022 CESSAR, os efeitos da portaria 
nº. 385 de 17/02/2021, que designou o (a) 
Senhor (a) ROSEMEIRE APARECIDA DOS 
SANTOS, Matrícula 10702, ocupante do cargo 
de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BASICA I, 
lotado (a) na SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO, para responder pelo cargo de 
DIRETOR PEDAGOGICO, constante da Lei nº 
3052, de 16 de Dezembro de 2010, alterada 
pela Lei nº 3.305, de 09 de abril de 2015, a 
partir de 05 DE SETEMBRO DE 2022.

PORTARIA Nº. 2173, DE 31 DE AGOSTO 
DE 2022 EXONERAR a pedido, o (a) Senhor 
(a) RAQUEL DE ANDRADE PONTIN, 
matrícula 50823, do cargo de MEDICO, 
lotado(a) na SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAUDE E MEDICINA PREVENTIVA, do 
quadro de pessoal, retroagindo seus efeitos 
em 30 DE AGOSTO DE 2022.

Carapicuíba, 31 de agosto de 2022.

http://www.carapicuiba.sp.gov.br
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