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Em, 1º de outubro de 2018.
LEI Nº 7.655

Projeto de Lei nº 3211/2018 de autoria do Poder Executivo.
Dispõe sobre concessão de subvenção social à Associação Beneficente Jesus, José e Maria, no valor
de R$ 7.200.000,00 (sete milhões e duzentos mil reais) para os meses de outubro, novembro e
dezembro do exercício de 2018 e dá providências correlatas.

O Prefeito da Cidade de Guarulhos, no uso da atribuição que lhe confere o inciso VI do artigo 63 da Lei
Orgânica Municipal, sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a conceder à Associação Beneficente Jesus, José e Maria subvenção
social no valor de R$ 7.200.000,00 (sete milhões e duzentos mil reais) para os meses de outubro, novembro
e dezembro do exercício de 2018, com a finalidade específica e exclusiva de atender ao processamento de
despesas de custeio do Hospital Maternidade Jesus, José e Maria.
§ 1º O repasse será realizado em parcelas mensais durante o ano de 2018.
§ 2º O repasse de cada parcela fica condicionado ao cumprimento das metas pactuadas com a Secretaria da
Saúde, a serem detalhadas em ajuste referente ao atendimento da área de maternidade e dar continuidade aos
serviços de atenção à saúde em nível ambulatorial e hospitalar ao parto, nascimento e planejamento familiar
aos usuários do SUS/Guarulhos.
§ 3º Os serviços ficarão sob a gestão da Regulação Municipal e as metas pactuadas serão monitoradas e
avaliadas por Comissão de Acompanhamento em forma de cogestão, constituída por técnicos da Secretaria
da Saúde e da Associação.
Art. 2º Para efeito da prestação de contas, sem prejuízo do atendimento a outras disposições legais, a
Associação Beneficente Jesus, José e Maria deverá obedecer, no mínimo, aos seguintes procedimentos:
I - apresentar os comprovantes originais das despesas no prazo de sessenta dias, a contar de cada liberação,
não podendo ultrapassar a data de 31 de janeiro do exercício seguinte ao recebimento;
II - indicar os recursos recebidos e descrever resumidamente os documentos das despesas;
III - atestar no verso dos documentos originais que as mercadorias ou serviços foram recebidos a contento;
IV - juntar nas comprovações os seguintes documentos:
a) manifestação expressa do Conselho Fiscal ou órgão correspondente da entidade sobre a exatidão do
montante comprovado;
b) declaração da existência de fato e do funcionamento da entidade, relativa ao período da concessão, firmada
por autoridade pública estadual ou federal com jurisdição no Município de Guarulhos;
c) cópia do balanço ou demonstração da receita e da despesa, referente ao exercício em que o numerário foi recebido;
V - não utilizar os recursos recebidos para aquisição de material permanente ou bens móveis e/ou imóveis; e
VI - apresentar relatório financeiro e contábil mensal com a demonstração de todas as receitas e despesas do
Hospital Maternidade, incluindo extrato das contas financeiras vinculadas ao custeio da Instituição.
Parágrafo único. Os documentos contábeis analisados serão devolvidos à entidade para fins de arquivamento
e vistoria dos agentes do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.
Art. 3º É vedada a redistribuição dos recursos de que trata esta Lei a outras entidades congêneres ou não.
Art. 4º O saldo eventualmente não aplicado deverá ser revertido aos cofres públicos até 31 de janeiro do
exercício seguinte ao do recebimento.
Art. 5º As despesas decorrentes da aplicação desta Lei onerarão a dotação nº
1313.0791.1030200032.016.01.310000.335043.001 - Desenvolvimento das Ações de Média e Alta Complexidade
e Atenção Especializada, da Secretaria da Saúde, consignada no Orçamento Geral do Município.
Art. 6º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Guarulhos, 1º de outubro de 2018.
GUSTAVO HENRIC COSTA

Prefeito

Em, 2 de outubro de 2018.
DECRETO Nº 35234 ºº

Dispõe sobre a desvinculação de receitas correntes em conformidade com o disposto no art. 76-B da
Emenda Constitucional nº 93, de 8 de setembro de 2016, e dá outras providências.
GUSTAVO HENRIC COSTA, PREFEITO DA CIDADE DE GUARULHOS, no uso de suas atribuições legais
que lhe confere a Lei Orgânica Municipal, e com fulcro na Emenda Constitucional nº 93/2016; e
Considerando o disposto no art. 76-B da Emenda Constitucional nº 93, de 08 de setembro de 2016, que “Altera
o ato das disposições Constitucionais Transitórias para prorrogar a desvinculação de receitas da União e
estabelecer a desvinculação de receitas dos Estados, Distrito Federal e Municípios.”, e ainda;
Considerando o relevante interesse público;

DECRETA:
Art. 1º Ficam desvinculados de órgão, fundo, programa ou despesa, no período de 1º de janeiro de 2017 até
31 de dezembro de 2023, 30% (trinta por cento) das receitas do Município relativas a impostos, taxas e multas,
já instituídos ou que vierem a ser criados até a referida data, seus adicionais e respectivos acréscimos legais,
e outras receitas correntes, inclusive contribuições.
Art. 2º A desvinculação referida no artigo anterior deste Decreto aplica-se:
I - aos recursos arrecadados que estejam vinculados a determinadas despesas referentes a programas,
projetos ou ações e aos fundos administrados pelo Poder Executivo Municipal, e seus saldos financeiros
existentes em 1º de janeiro de 2017;
II - a todos os fundos administrados pelo Poder Executivo Municipal, excetuando-se os casos previstos no
artigo 3º deste Decreto; e
III - aos rendimentos financeiros dos recursos do inciso I.
Art. 3º Excetuam-se da desvinculação de que trata este Decreto:
I - recursos destinados ao financiamento das ações e serviços públicos de saúde e à manutenção e
desenvolvimento do ensino de que tratam, respectivamente, os incisos II e III do § 2º do art. 198 e o art. 212
da Constituição Federal;
II - receitas de contribuições previdenciárias e de assistência à saúde; e
III - transferências obrigatórias e voluntárias recebidas de outros entes da Federação com destinação especificada
em lei.
Art. 4º A desvinculação referida neste Decreto será computada a partir de 1º de janeiro de 2017, em
conformidade com a Emenda Constitucional nº 93/2016, aplicando essa desvinculação a todos os saldos
remanescentes ou não transferidos anteriormente, e também ao resultado de aplicações financeiras e referente
a juros, multas e demais verbas remuneratórias a partir dessa data.
§1º Caberá ao Secretário da Fazenda, por meio do Departamento da Despesa, analisar e validar as apurações
dos recursos a serem desvinculados, tendo sempre em vista a manutenção do equilíbrio orçamentário e
financeiro dos fundos.
§2º Caberá ao Secretário da Fazenda, por meio do Departamento de Planejamento Orçamentário, o bloqueio
das reservas orçamentárias, bem como da cota orçamentária dos valores envolvidos na desvinculação, a fim
de que se mantenha o equilíbrio orçamentário e financeiro dos fundos em questão.
Art. 5º Os recursos financeiros provenientes da desvinculação das contas bancárias específicas de fundos,
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órgão ou programas, serão transferidas pela Secretaria da Fazenda, por meio do Departamento do Tesouro,
para conta bancária de livre movimentação da Prefeitura de Guarulhos a ser criada para este fim específico.
Parágrafo único. No histórico do documento contábil da transferência deverá ser citado este Decreto e como
anexo a memória de cálculo dos valores desvinculados.
Art. 6º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro
de 2017, nos termos do artigo 3º, da Emenda Constitucional nº 93/2016, revogando-se as disposições em contrário.

P O R T A R I A S

Em, 2 de Outubro de 2018.
PORTARIA Nº 1948/2018-GP

GUSTAVO HENRIC COSTA, Prefeito da Cidade de Guarulhos, no uso de suas atribuições legais,
Considerando o artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município,
EXONERA a servidora Renata Graziele Silva Cunha (código 66580), Assessor de Diretoria (333-239),
lotada na SS.

PORTARIA Nº 1949/2018-GP
GUSTAVO HENRIC COSTA, Prefeito da Cidade de Guarulhos, no uso de suas atribuições legais,
Considerando o artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município,
EXONERA a pedido, a contar de 01.10.2018, o servidor Matheus Danilo Martins Lara da Silva (código
65530), Assessor de Unidade (334-430), lotado na SGE01.

PORTARIA Nº 1950/2018-GP
GUSTAVO HENRIC COSTA, Prefeito da Cidade de Guarulhos, no uso de suas atribuições legais,
Considerando o disposto no artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município, nos termos do parágrafo
único do artigo 445 da CLT e o que consta do Processo nº 57.517/2018,
DISPENSA do serviço público municipal, por não aprovação no período de experiência, o servidor Rener
Marcondes (código 66265), Professor de Educação Básica (5874-3070), lotado na SECEL01, devendo
comparecer no Departamento de Recursos Humanos desta Prefeitura, para dar quitação à rescisão do
Contrato de Trabalho.

PORTARIA Nº 1951/2018-GP
GUSTAVO HENRIC COSTA, Prefeito da Cidade de Guarulhos, no uso de suas atribuições legais,
Considerando o artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município e o que consta do memorando nº 209/
2018-STT04.03,
SUSTA os efeitos da Portaria nº 1.125/2017-GP, que designou o servidor Alexandre Aparecido do Prado
(código 28602), para exercer as funções de Chefe de Seção Técnica (352-560), lotado na STT02.04.01.

PORTARIA Nº 1952/2018-GP
GUSTAVO HENRIC COSTA, Prefeito da Cidade de Guarulhos, no uso de suas atribuições legais,
Considerando o artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município e o que consta do memorando nº 183/
2018-SSP,
SUSTA os efeitos da Portaria nº 1.125/2017-GP, que designou a servidora Maria Izabel Alves Ribeiro (código
48219), para exercer as funções de Chefe de Divisão Técnica (350-213), lotada na SSP02.07.

PORTARIA Nº 1953/2018-GP
GUSTAVO HENRIC COSTA, Prefeito da Cidade de Guarulhos, no uso de suas atribuições legais,
Considerando o artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município e o que consta do memorando nº 102/
2018-SF01,
SUSTA os efeitos da Portaria nº 1.125/2017-GP, que designou o servidor João Henrique Pereira Kuke (código
4131), para exercer as funções de Chefe de Seção Técnica (352-200), lotada na SF01.05.08.

PORTARIA Nº 1954/2018-GP
GUSTAVO HENRIC COSTA, Prefeito da Cidade de Guarulhos, no uso de suas atribuições legais,
Considerando o artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município e o que consta do memorando nº 194/
2018-SS01,
SUSTA os efeitos da Portaria nº 1.176/2017-GP, que designou a servidora Carla Machado Ferreira (código
54512), para exercer as funções de Supervisão de Setor (277-618), lotada na SS16.27.04.01.

PORTARIA Nº 1955/2018-GP
GUSTAVO HENRIC COSTA, Prefeito da Cidade de Guarulhos, no uso de suas atribuições legais,
Considerando o disposto no artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município,
TORNA SEM EFEITO a Portaria nº 1.904/2018-GP, no que diz respeito à servidora Aparecida Terto da Silva
(código 64836).

PORTARIA Nº 1956/2018-GP
GUSTAVO HENRIC COSTA, Prefeito da Cidade de Guarulhos, no uso de suas atribuições legais,
Considerando o artigo 37, inciso II da Constituição Federal, artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do
Município e artigo 443, parágrafo 2º, letra “c” da C.L.T.
Considerando o que consta das Leis Municipais nºs 4.772/96 e 5.591/2000 e dos Decretos nºs 20.025/97 e
23.704/2006 e o que consta do memorando nº 237/2018, ATA nº 34/2018-JOF, edital nº 13/2014-SAM01 e
concurso nº 2211/2014,
ADMITE face aprovação em concurso público para comparecimento a partir de 03.10.2018 às 09:00 horas na
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer - Rua Claudino Barbosa, nº 313 - Macedo – Guarulhos:
LOTAÇÃO: SECEL
CLAS. NOME ORDEM
ESPECIAL
01º ANA PAULA DA COSTA RODRIGUES SCHER LIMA 27
RG Nº 257463240 CPF Nº 25244273825
Prazo de experiência: 90 (noventa) dias contados da assinatura do contrato;
Função: Supervisor Escolar, Tabela V, Grau A, ref. 1 (5861), com carga horária de 40 (quarenta) horas
semanais de trabalho;
Vaga: de Elisabeth Xavier Silva.

PORTARIA Nº 1957/2018-GP
GUSTAVO HENRIC COSTA, Prefeito da Cidade de Guarulhos, no uso de suas atribuições legais,
Considerando o artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município,
Considerando o artigo 31 da Lei Municipal nº 6.814/2011, Lei Municipal nº 7.562/2017 e o que consta do
memorando nº 209/2018-STT04.03,
DESIGNA
Servidor (a): Jonathas Douglas Alves Lima (código 19552) (5918);
Para: Chefe de Seção Técnica (352-560), lotado na STT02.04.01;
Decorrência: sustação da designação de Alexandre Aparecido do Prado.

PORTARIA Nº 1958/2018-GP
GUSTAVO HENRIC COSTA, Prefeito da Cidade de Guarulhos, no uso de suas atribuições legais,
Considerando o artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município,
Considerando o artigo 31 da Lei Municipal nº 6.814/2011, Lei Municipal nº 7.562/2017 e o que consta do
memorando nº 147/2018-SO,
DESIGNA
Servidor (a): José Ricardo Silva Sobrinho (código 4748) (5534);
Para: Chefe de Seção Técnica (352-460), lotado na SO07.01.04;
Decorrência: sustação da designação de João Alberto Geraldelli.
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PORTARIA Nº 1959/2018-GP
GUSTAVO HENRIC COSTA, Prefeito da Cidade de Guarulhos, no uso de suas atribuições legais,
Considerando o artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município,
Considerando o artigo 31 da Lei Municipal nº 6.814/2011, Lei Municipal nº 7.562/2017 e o que consta do
memorando nº 183/2018-SSP,
DESIGNA os servidores abaixo relacionados, para as seguintes funções:
1 – Carla Caroline Tavares Sá (código 61245) (5891);
Para: Chefe de Divisão Técnica (350-213), SSP02.07;
Decorrência: sustação da designação de Maria Izabel Alves Ribeiro, sustando-se a Portaria nº 2.297/2017-GP.
2 – Jonathas Durães Junior (código 41142) (5892);
Para: Chefe de Seção Técnica (352-539), SSP02.13.01;
Decorrência: sustação da designação de Carla Caroline Tavares Sá.

PORTARIA Nº 1960/2018-GP
GUSTAVO HENRIC COSTA, Prefeito da Cidade de Guarulhos, no uso de suas atribuições legais,
Considerando o artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município,
Considerando o artigo 31 da Lei Municipal nº 6.814/2011, Lei Municipal nº 7.562/2017 e o que consta do
memorando nº 194/2018-SS01,
DESIGNA
Servidor (a): Eliane Soares de Souza Menino (código 63706) (5854);
Para: Supervisão de Setor (277-618), lotada na SS16.27.04.01;
Decorrência: sustação da designação de Carla Machado Ferreira.

PORTARIA Nº 1961/2018-GP
GUSTAVO HENRIC COSTA, Prefeito da Cidade de Guarulhos, no uso de suas atribuições legais,
Considerando o artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município,
NOMEIA
Sr. Thiago Henrique Carvalho – RG nº 48.662.079-7 CPF nº 362.545.488-28;
Para o cargo em comissão: Assessor de Diretoria (333-138);
Vaga: exoneração de Dalmo Cesar de Matos.

PORTARIA Nº 1962/2018-GP
GUSTAVO HENRIC COSTA, Prefeito da Cidade de Guarulhos, no uso de suas atribuições legais,
Considerando o artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município e o que consta do memorando nº 327/
2018-SS,
NOMEIA
Srª. Marlene dos Santos Rocha – RG nº 16.789.251-4 CPF nº 087.325-938-64;
Para o cargo em comissão: Gestor de Políticas Municipais (335-73);
Vaga: exoneração de Michael Rodrigues de Paula.

PORTARIA Nº 1963/2018-GP
GUSTAVO HENRIC COSTA, Prefeito da Cidade de Guarulhos, no uso de suas atribuições legais,
Considerando o artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município,
NOMEIA
Srª. Karina Cristina Masutti – CPF nº 340.450.068-77;
Para o cargo em comissão: Assessor de Secretaria e Coordenadoria (332-1);
Vaga: exoneração de Walter Lopes de Carvalho Filho.

PORTARIA Nº 1964/2018-GP
GUSTAVO HENRIC COSTA, Prefeito da Cidade de Guarulhos, no uso de suas atribuições legais,
Considerando o artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município,
NOMEIA
Sr. Benevaldo Simões Nobre – RG nº 14.234.677-9;
Para o cargo em comissão: Assessor de Diretoria (333-421);
Vaga: criada pela Lei Municipal nº 7.549/2017.

PORTARIA Nº 1965/2018-GP
GUSTAVO HENRIC COSTA, Prefeito da Cidade de Guarulhos, no uso de suas atribuições legais,
Considerando o artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município,
NOMEIA
Srª. Silvana Paula da Silva – RG nº 32.417.554-1 CPF nº 301.566.048-92;
Para o cargo em comissão: Assessor de Secretaria e Coordenadoria (332-117);
Vaga: criada pela Lei Municipal nº 7.549/2017, tornando-se sem efeito a Portaria nº 1.905/2018-GP.

PORTARIA Nº 1966/2018-GP
GUSTAVO HENRIC COSTA, Prefeito da Cidade de Guarulhos, no uso de suas atribuições legais,
Considerando o artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município,
NOMEIA
Sr. Mario Raimundo Machado Filho - CPF nº 569.866.708-00;
Para o cargo em comissão: Assessor de Diretoria (333-346);
Vaga: criada pela Lei Municipal nº 7.549/2017.

PORTARIA Nº 1967/2018-GP
GUSTAVO HENRIC COSTA, Prefeito da Cidade de Guarulhos, no uso de suas atribuições legais,
Considerando o artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município,
NOMEIA
Sr. Diego Rodrigues Secco – CPF 312.420.698-63;
Para o cargo em comissão: Assessor de Unidade (334-297);
Vaga: exoneração de José Alberto Valladares, tornando-se sem efeito a Portaria nº 1.829/2018-GP

PORTARIA Nº 1968/2018-GP
GUSTAVO HENRIC COSTA, Prefeito da Cidade de Guarulhos, no uso de suas atribuições legais,
Considerando o artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município,
NOMEIA
Sr. Wagner Tadeu Crocelli – RG nº 17.490.756-4 CPF nº 051.139.518-38;
Para o cargo em comissão: Assessor de Diretoria (333-355);
Vaga: criada pela Lei Municipal nº 7.549/2017.

PORTARIA Nº 1969/2018-GP
GUSTAVO HENRIC COSTA, Prefeito da Cidade de Guarulhos, no uso de suas atribuições legais,
Considerando o disposto no artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município,

Considerando o disposto no Decreto nº 34.980/2018 e o que consta do memorando nº 211/2018-CG,
DELEGA sem ônus à municipalidade, no período de 27.09.2018 a 06.10.2018, o servidor Paulo Cesar Cardozo
Carvalho (código 65781), Secretário Municipal (304), para responder cumulativamente pelas atribuições do cargo
de Chefe de Gabinete do Prefeito (298), lotado na CG, no impedimento de Jurandir Pereira.

PORTARIA Nº 1970/2018-GP
GUSTAVO HENRIC COSTA, Prefeito da Cidade de Guarulhos, no uso de suas atribuições legais,
Considerando o artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município,
EXONERA o servidor Alex Mendes Nepomuceno (código 66487), Diretor de Departamento (302-67),
lotado na SDU03.

PORTARIA Nº 1971/2018-GP
GUSTAVO HENRIC COSTA, Prefeito da Cidade de Guarulhos, no uso de suas atribuições legais,
Considerando o artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município,
EXONERA o servidor Celso Luis Ribeiro (código 65023), Assessor de Unidade (334-211), lotado na SDU.

PORTARIA Nº 1972/2018-GP
GUSTAVO HENRIC COSTA, Prefeito da Cidade de Guarulhos, no uso de suas atribuições legais,
Considerando o artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município,
EXONERA o servidor Denis Clayton Ribeiro Siqueira (código 65117), Assessor de Unidade (334-209),
lotado na SSP02.08.

PORTARIA Nº 1973/2018-GP
GUSTAVO HENRIC COSTA, Prefeito da Cidade de Guarulhos, no uso de suas atribuições legais,
Considerando o disposto no artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município,
Devendo o órgão cessionário, comprometer-se com o cumprimento da carga horária de acordo com seu cargo/
função de origem e do desenvolvimento das ações de trabalho dos funcionários cedidos,
Considerando que a presente cessão trará benefícios e agilidade aos serviços oferecidos aos cidadãos e o que
consta do ofício nº 816/2018,

RESOLVE:
Ceder até 31.12.2018, em substituição à sustação de cessão de outro servidor, com prejuízo de seus
vencimentos, à Prefeitura Municipal de Mairiporã, a servidora Márcia da Silva Barbosa Terribile Bento
(código 24374) (5727).

PORTARIA Nº 541/2018-SGE
O Secretário Municipal de Gestão ADAM AKIHIRO KUBO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo
Decreto nº 21.310/2001,
Considerando o disposto no artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município,
SUSTA os efeitos da Portaria nº 015/2018-SGE, que concedeu licença para tratamento de assuntos particulares
à servidora Marcia da Silva Barbosa Terrible Bento (código 24374).

PORTARIA Nº 542/2018-SGE
O Secretário Municipal de Gestão ADAM AKIHIRO KUBO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo
Decreto nº 21.310/2001,
Considerando o disposto no artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município,
RETIFICA as Portarias abaixo relacionadas, conforme segue:
1-1.735/2018-GP, no que diz respeito à servidora Aline Silvestre do Nascimento (código 66515), para fazer
constar que sua nomeação se deu em decorrência da exoneração de Francisco Romildo Domingos de Oliveira
(334-24),
2-1.766/2018-GP, no que diz respeito ao senhor Thiago Siqueira da Silva, para fazer constar que sua nomeação
se deu em decorrência da exoneração de Regiane Conceição Cavalcanti (334-27),
3-1.946/2018-GP, no que diz respeito à senhora Eliana Aparecida de Andrade Almeida, para fazer constar que
sua nomeação se deu em vaga criada pela Lei Municipal nº 7.549/2018 (333-403),
4-1.943/2018-GP, no que diz respeito à nomeação do senhor Valdemir da Silva, para fazer constar que seu CPF
correto é nº 268.026.578-56,
5-1.917/2018-GP, para fazer constar que fica tornado sem efeito no que diz respeito à designação do
servidor Julio Mitio Fujimori (código 23921), e
6-1.931/2018-GP, no que diz respeito à senhora Cibele Bello de Souza – RG nº 34.927.957-3, para fazer
constar que sua nomeação se deu em vaga criada pela Lei Municipal nº 7.549/2018 (333-362).

PORTARIA Nº 543/2018-SGE
O Secretário Municipal de Gestão ADAM AKIHIRO KUBO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo
Decreto nº 21.310/2001,
Considerando o disposto no artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município,
Considerando o disposto no artigo 41 da Lei Municipal nº 6.359/2008 e o que determina o processo nº 7.545/
2015,
REENQUADRA a servidora Evelyne Jacqueline Jospin (código 14284), no emprego de Especialista em
Saúde (Fonoaudiólogo), Grau E, ref. II, Tabela das funções de Nivel Superior (5829), com carga horária
de 30 (trinta) horas semanais de trabalho.

PORTARIA Nº 153/2018-SGM/DRA
A Diretora do Departamento de Relações Administrativas da Secretaria do Governo Municipal em Exercício,
SIMONE RIBEIRO BARNI, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto Municipal nº 34.632/
2017,
Considerando o disposto no artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município,
Devendo o órgão cessionário, comprometer-se com o cumprimento da carga horária de acordo com seu cargo/
função de origem e do desenvolvimento das ações de trabalho dos funcionários cedidos,
Considerando que a presente cessão trará benefícios e agilidade aos serviços oferecidos aos cidadãos e o que
consta dos ofícios nºs 52/2018-TG02-084/STG/2RM e 213/2018-5ºDP,

RESOLVE:
1- Sustar os efeitos da Portaria nº 02/2017-SG/DRA, que cedeu a servidora Claudia Sadalla Zeitune (código
7692) (5939), para o Tiro de Guerra de Guarulhos.
2- Ceder até 31.12.2018, sem prejuízo de seus vencimentos, a servidora acima citada, para a Delegacia
Seccional de Polícia de Guarulhos.
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DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
A prefeitura de Guarulhos,através do Departamento de Licitações e Contratos,torna LICITAÇÕES AGENDADAS:
PE 256/18 PA 36088/18 Menor preço global do lote, com reserva para ME, EPP e MEI, visando o registro de
preços para fornecimento de leite em pó e outros. Abertura das Propostas: 17/10/18 8h30 Disputa de Preços:
17/10/18 9h00.
PP 257/18 PA 1891/18 Menor preço global do lote, com reserva para ME, EPP e MEI, visando a prestação de
serviços de locação e montagem de infraestrutura, com mão de obra para a realização da Bienal do Livro/2018.
Abertura: 17/10/18 8h30. Os editais poderão ser obtido no site www.guarulhos.sp.gov.br no link:Licitações Agendadas.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DA SAÚDE
CRONOLOGIA DE PAGAMENTO

Cumprindo as exigências do Artigo 1º da Lei Municipal n° 5.209, de 1º de outubro de 1998, e artigo 5º da Lei
Federal nº 8.666/93, encontram-se afixadas nos Átrios da Secretária da Fazenda e do Gabinete do Prefeito,
para conhecimento público, as justificativas dos pagamentos que serão efetuados fora da ordem cronológica
de pagamento aos seguintes credores:
ASSOCIAÇAO BENEFICENTE JESUS, JOSE E MARIA
CNPJ: 43.987.668/0001-87
PROCESSO: 5202/2018
CONVÊNIO: 0122/2017-FMS- Secretaria da Saúde
EMPENHO: 12778/2018
LIQUIDAÇÃO: 26043/2018
OBJETO:Subvenção social destinada a atender despesas de custeio – Lei Municipal n.º 7517 de 21/12/2016.
VALOR: R$ 1.069.853,06 (um milhão e sessenta e nove mil e oitocentos e cinquenta e três reais e seis
centavos), referente a recursos vinculados – Secretaria da Saúde
EXIGIBILIDADE:02/10/2018
PERIODO: setembro/2018
JUSTIFICATIVA:Através desta subvenção, estão sendo prestados serviços médicos na assistência à gestante
e ao recém nascido. A falta de pagamento impossibilitaria a continuidade do atendimento, prejudicando a
população do município.

CRONOLOGIA DE PAGAMENTO
Cumprindo as exigências do Artigo 1º da Lei Municipal n° 5.209, de 1º de outubro de 1998, e artigo 5º da Lei
Federal nº 8.666/93, encontram-se afixadas nos Átrios da Secretária da Fazenda e do Gabinete do Prefeito,
para conhecimento público, as justificativas dos pagamentos que serão efetuados fora da ordem cronológica
de pagamento aos seguintes credores:
INSTITUTO SUEL ABUJAMRA
CNPJ: 05.095.474/0001-88
CONVÊNIO: 9522/2015- FMS, PEDIDO DE FORNECIMENTO: 069/2016- FMS, 530/2016 – FMS, 531/2016 –
FMS, 532/2016 – FMS, 648/2016 – FMS, 649/2016- FMS, 741/2016- FMS, 779/2016- FMS, 780/2016- FMS,
929/2016- FMS, 930/2016- FMS, 932/2016 – FMS, 933/2016- FMS, 934/016-FMS– Secretaria da Saúde
EMPENHO: 335/2016, 3557/2016, 10029/2016, 10102/2016, 10113/2016, 11296/2016, 11311/2016,13166/
2016, 13842/2016, 13856/2016, 14067/2016, 16122/2016, 16123/2016, 16125/2016, 16132/2016 e 16134/2016.
LIQUIDAÇÃO: 30981/2016, 31107/2016, 31108/2016, 33248/2016, 38320/2016, 38538/2016, 38816/2016,
38817/2016, 34197/2016, 34576/2016, 38314/2016, 38318/2016, 38319/2016, 38323/2016, 38324/2016,
38325/2016, 38528/2016, 38813/2016, 38814/2016, 40732/2016, 42322/2016, 42323/2016, 42324/2016,
42325/2016, 42328/2016, 42331/2016, 42332/2016, 45423/2016, 45424/2016, 45425/2016 e 45426/2016
OBJETO: Prestação de serviços de oftalmologia, tratamento com Antiangiogênico Avastim, OCT –
Tomografia de coerência óptica- Mono.
VALOR: R$ 491.791,81 (quatrocentos e noventa e um mil, setecentos e noventa e um reais e oitenta e um
centavos). Referente a recursos vinculados – Secretaria da Saúde.
NOTA FISCAL: 848, 870, 871, 872, 873, 875, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 897, 898, 899, 900,
902, 903, 904, 905,
906, 907, 918, 919, 922, 923, 924 e 925.
EXIGIBILIDADE: 10/09/2016, 16/09/2016, 30/09/2016, 11/10/2016, 15/10/2016, 30/10/2016, 16/11/2016, 18/
11/2016, 19/11/2016, 23/11/2016, 30/11/2016, 06/12/2016 e 16/12/2016.
JUSTIFICATIVA: O pagamento é necessário para que não interrompa a execução do serviço de oftalmologia.
A falta de pagamento impossibilitaria a continuidade do atendimento, prejudicando a população usuária.

DEPARTAMENTO DE ENSINO ESCOLAR
EDITAL DE ABERTURA N° 001/2018-SECEL

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES
EVENTUAIS

O Secretário de Educação, Cultura, Esporte e Lazer no uso de suas atribuições legais, faz saber que fará
realizar Processo Seletivo Público Simplificado para atender necessidade temporária e de excepcional interesse
público, regido de acordo com as presentes Instruções Especiais e seus Anexos, por meio do Departamento
de Ensino Escolar-DEE, da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer para preenchimento de vagas na
função constante da Tabela abaixo, da Prefeitura de Guarulhos, a realizar-se de acordo com o artigo 79 - Inciso
XII da Lei Orgânica do município, a Resolução nº 01/2018-SECEL e obedecidas às normas deste Edital e
autorização contida no processo nº 27.546/2018.
INSTRUÇÕES ESPECIAIS
1. DA SELEÇÃO
1.1 O Processo Seletivo Público Simplificado para atender necessidade temporária e de excepcional interesse
público é destinado a selecionar Professores Eventuais para atuar em Estabelecimentos da Rede Pública
Municipal de Ensino, visando suprir ausências pontuais de até 15 (quinze) dias no que tange a afastamentos
de professores por:
I - Licença para tratamento de saúde;
II - Faltas ou ausências justificadas ou injustificadas;
III - Outros afastamentos que ocasionarem carência temporária.
1.2. A função, as vagas, a escolaridade, as exigências, o salário e a taxa de inscrição são estabelecidos abaixo:

1.3. A descrição sumária das atribuições da função constante da tabela do item 1.2 consta do Anexo II deste Edital.
2. DA JORNADA DE TRABALHO
2.1. A jornada de trabalho do candidato a ser contratado será de 10 (dez) horas diárias e até 40 (quarenta) horas
semanais, podendo ocorrer durante o turno diurno e/ou noturno, de acordo com as necessidades da Administração.
3. DAS INSCRIÇÕES
3.1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas
neste edital e nas normas legais pertinentes, bem como em eventuais retificações, comunicados e instruções
específicas para a realização do certame, acerca das quais o candidato não poderá alegar desconhecimento.
3.2. O candidato, ao se inscrever, estará declarando, sob as penas da lei, que, após a habilitação no processo
seletivo e no ato da contratação, comprovará que satisfaz as seguintes condições:
a) ser brasileiro nato ou naturalizado, ou gozar das prerrogativas previstas no art. 12 da Constituição Federal
e demais disposições de lei, no caso de estrangeiros;
b) ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos ou emancipado na forma da lei;
c) estar em dia com as obrigações do Serviço Militar, se do sexo masculino;
d) estar em situação regular com a Justiça Eleitoral;
e) possuir escolaridade/pré-requisitos exigidos para a função;
f) não registrar antecedentes criminais, impeditivos do exercício da função, achando-se no pleno gozo de

SECRETARIA DA FAZENDA

SECRETARIA DA SAÚDE

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,
CULTURA, ESPORTE E LAZER

seus direitos civis e políticos;
g) submeter-se, por ocasião da contratação, ao exame médico pré-admissional, de caráter eliminatório, a ser
realizado pela Prefeitura ou por sua ordem, para constatação de aptidão física e mental, sendo impedido o
ingresso dos portadores de moléstias incapacitantes e aquelas integrantes do rol de moléstias ensejadoras de
aposentadoria por invalidez, nos termos do regulamento da Previdência Social;
h) não estar aposentado pelo serviço público de qualquer dos entes federativos ou ser detentor de cargo,
emprego ou função pública, exceto as ressalvas das letras “a”, “b” e “c” do inciso XVI do artigo 37 da
Constituição Federal/1988.
i) preencher as exigências das funções segundo o que determina a Lei e a Tabela do item 1.2 do presente Edital;
j) não ter sido dispensado por justa causa, demitido ou demitido a bem do serviço público de qualquer dos
entes federativos nos últimos 05 (cinco) anos, a contar da data prevista para o início das atividades, e
k) apresentar regularidade no cadastro NIS.
3.3. As inscrições serão realizadas obedecidos os procedimentos abaixo:
a) O candidato deverá acessar a partir das 09 horas do dia 03/10/2018 até às 16 horas do dia 15/10/2018,
no site http://portaleducacao.guarulhos.sp.gov.br/concurso, preencher o formulário de inscrição disponível.
b) após preenchimento, o candidato deverá imprimir o formulário de inscrição anexando cópias simples e
originais dos documentos (Carteira de identidade – RG, CPF, Título de eleitor, Comprovante de residência,
Certidão de nascimento dos filhos menores de 18 anos, Certidão de Antecedentes criminais (Polícia Federal e
Estado de Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo), cursos de formação e experiência) que
comprovem as informações declaradas na ficha de inscrição e no currículo, e entregar no endereço abaixo:
Local: Sede da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer
Endereço: Rua Claudino Barbosa nº 313 – Macedo - Guarulhos
Período: O candidato somente poderá realizar a entrega da documentação na data, horário, sala e local
constantes na convocação a ser publicada no site http://portaleducacao.guarulhos.sp.gov.br/concurso, em 16/
10/2018 não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento.
3.4 O formulário de inscrição será recebido pelo Departamento de Ensino Escolar – DEE que emitirá o
respectivo comprovante de inscrição.
3.5 Não será aceita inscrição por fac-símile, correio eletrônico ou fora do período estabelecido neste Edital.
3.6 A comprovação das exigências contidas no item 3.2, deste Capítulo, será obrigatória quando da convocação
para contratação, sob pena de desclassificação automática, não cabendo recurso.
3.7 O candidato deverá acompanhar todas as informações referentes às fases da presente seleção pública
por meio do site http://portaleducacao.guarulhos.sp.gov.br/concurso, a convocação para a contratação será
publicada em Diário Oficial, sendo o acompanhamento de responsabilidade do candidato.
3.8 As informações prestadas na documentação de inscrição são de inteira responsabilidade do candidato,
ficando a Administração no direito de excluí-los da seleção caso fique comprovada a inveracidade dos dados
fornecidos na ficha de inscrição ou o não preenchimento e comprovação de informações requeridas na mesma.
3.9 Efetuada a inscrição não será admitida a juntada ou substituição de quaisquer documentos, sujeitando-se
o candidato ao indeferimento da inscrição quando da não apresentação da documentação prevista neste Edital.
3.10 O candidato será responsável por qualquer erro, omissão e pelas informações prestadas na ficha de
inscrição. O candidato que prestar declaração falsa, inexata ou, ainda, que não satisfaça a todas as condições
estabelecidas neste Edital, terá sua inscrição cancelada e, em consequência, anulados todos os atos dela
decorrentes, mesmo que o candidato seja classificado neste Processo Seletivo Simplificado.
3.11 Ficam impedidos de participar do presente processo seletivo o candidato:
a) aposentado por invalidez ou compulsoriamente;
b) que exerce cargo, emprego ou função em acúmulo ilegal;
c) que exerce cargo ou emprego na Prefeitura de Guarulhos.
4. DA AVALIAÇÃO
4.1. O Processo Seletivo dar-se-á por avaliação de títulos e experiência docente, de caráter classificatório, cuja
análise e avaliação objetiva do Currículo Profissional será realizada por Comissão designada pelo Secretário
de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.
4.2. Serão aceitos para a comprovação da experiência os registros em Carteira de Trabalho e Previdência
Social –CTPS ou Declaração oficial expedida por órgão/instituição pública, desde que contenha as informações
necessárias para a contagem de tempo de serviço, conforme modelo constante do Anexo IV deste Edital.
5. DA PROVA DE TÍTULOS
5.1. A Prova de Títulos, de caráter classificatório, valerá 100 (cem) pontos e constituir-se-á da avaliação dos
títulos apresentados pelos candidatos de acordo com os critérios definidos neste Edital.
5.2. . A avaliação dos títulos será realizada pela Comissão Organizadora do Processo Seletivo Simplificado;
5.3. Serão considerados como títulos apenas os relacionados na tabela abaixo, limitada a pontuação total da
prova de títulos e obtidos até a data de encerramento das inscrições.
5.4. Os títulos descritos deverão ser entregues pelo candidato à Banca Examinadora, nos dias e horários
estabelecidos neste edital, juntamente com os seguintes documentos (original e cópia)
I – Comprovação de Ensino Médio (Magistério) ou Superior emitido por instituição reconhecida pelo MEC;
II – Ficha de inscrição (Anexo I);
III – Cópia da Carteira de identidade ou CNH (modelo novo com foto) ou documento oficial de Órgão de Classe,
CPF, título de eleitor, comprovante de residência, certidão de nascimento dos filhos menores de 18 anos e
certidão de antecedentes criminais (Polícia Federal e do Estado de São Paulo);
IV – Diploma/histórico ou certificado/histórico de: Magistério, Pedagogia ou Normal Superior;
V – Diploma/histórico ou certificado/histórico de: Segunda graduação (licenciatura);
VI – Certificado/histórico de: Especialização na área da educação;
VII – Diploma/histórico ou certificado/histórico de: Mestrado e/ou doutorado na área da educação;
VIII – Comprovação de experiência com firma reconhecida em cartório (anexo V).
5.5. Na avaliação da prova de títulos serão considerados os seguintes itens:

Tabela de Títulos

6. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL E CRITÉRIOS DE DESEMPATE
6.1. Os candidatos inscritos serão avaliados e classificados em ordem crescente, do total de pontos obtidos
com os títulos.
6.2. A lista de classificação definitiva será elaborada, contendo todos os candidatos classificados e será
divulgada no site http://portaleducacao.guarulhos.sp.gov.br/concurso e no Diário Oficial do Município.
6.3. Em caso de empate na avaliação dos títulos e experiência docente, o desempate dar-se-á na seguinte
ordem de prioridade, considerado para esse fim o currículo preenchido e apresentado pelo candidato juntamente
com os documentos comprobatórios apresentados por ocasião da inscrição:
6.4.1 o que tiver maior grau de escolaridade;
6.4.2 o que tiver maior tempo de experiência docente devidamente comprovado;
6.4.3 o que tiver maior encargo de família com filhos menores de 18 anos.
6.4.4 No caso de empatados na ordem de classificação, o que tiver idade igual ou superior a 60 (sessenta)
anos, dar-se-á preferência, nos termos da Lei Federal nº 10.741, de 01 de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso)
6.4.5. o candidato mais idoso entre os candidatos com idade inferior a 60 (sessenta) anos.
6.5. Persistindo o empate, poderá haver sorteio com a participação dos candidatos envolvidos.
6.6 A classificação e o credenciamento no presente processo seletivo, não gera nenhum direito subjetivo à
convocação do candidato.
7. DA EXTINÇÃO DO CONTRATO
7.1. O Contrato firmado extinguir-se-á sem direito a indenização:
7.1.1 pelo término do prazo contratual;
7.1.2 por iniciativa do Poder Público contratante, nos caso de:
a) prática de infração disciplinar;
b) conveniência da Administração.
c) por iniciativa do contratado;
7.2 No caso de rescisão ou extinção do contrato, as partes deverão comunicar por escrito e com antecedência
mínima de 10 (dez) dias, pela extinção do contrato de trabalho, com exceção da prática de infração disciplinar.
8. DO RECURSO
8.1 O prazo para interposição de recurso contra o indeferimento das inscrições e pontuação dos títulos, será
de 2 (dois) dias úteis contados da data da divulgação no site: http://portaleducacao.guarulhos.sp.gov.br/
concurso.
8.2 O recurso deverá ser protocolado com preenchimento do formulário especifico, conforme Anexo III, na
sede da Secretaria de Educação, Rua Claudino Barbosa nº 313, Macedo Guarulhos no horário das 8h às
16h30m e endereçado à Comissão Organizadora do Processo Seletivo Simplificado.
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8.3. Somente serão considerados os recursos interpostos no prazo estipulado para a fase a que se referem.
8.4. No caso de procedência de recurso interposto dentro das especificações, poderá eventualmente haver
alteração dos resultados obtidos pelo candidato em qualquer etapa ou ainda poderá ocorrer a desclassificação
do mesmo.
8.5. A decisão do recurso será dada a conhecer, coletivamente, através de divulgação no site: http://
portaleducacao.guarulhos.sp.gov.br/concurso
9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
9.1 A Classificação no Processo Seletivo Simplificado não assegura ao candidato o direito a contratação
imediata, mas apenas a expectativa de ser contratado. A concretização desse ato fica condicionada à
observância das disposições legais pertinentes, observados os interesses da administração.
9.2. A presente seleção terá validade de um ano podendo ser prorrogado por igual prazo.
9.3. Os direitos e obrigações decorrentes da contratação por prazo determinado para a função de professor
eventual ficarão suspensos sempre que ao contratado não forem atribuídas aulas, sendo-lhe facultado no
período de vigência do contrato aceitar ou não as que forem oferecidas.
9.4. Sobre a remuneração do profissional contratado haverá incidência da contribuição ao Regime Geral de
Previdência Social – RGPS e Imposto de Renda, quando couber.
9.5. Fica vedada a realização de serviços extraordinários pelos professores eventuais
9.6. A contratação se dará quando a Administração julgar conveniente e obedecerá rigorosamente a listagem
de Classificação Final dos candidatos.
9.7. A contratação será por tempo determinado, de profissionais na função constante da tabela 1.1, de acordo
com a necessidade da Administração, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, podendo ser prorrogado por
igual período por uma única vez.
9.8. O professor eventual, não se vinculará ao plano de cargo, carreira e salário do magistério municipal.
9.9. Não compete ao professor eventual participar da hora atividade, bem como do planejamento escolar.
9.10. O professor eventual será contratado mediante assinatura de Contrato de Prestação de Serviços em
caráter eventual, sem vinculo empregatício.
9.11. Dada a eventualidade da contratação, o profissional contratado não fará jus ao recebimento de vale
refeição/alimentação e vale transporte.
9.12. Os casos omissos serão decididos pela Comissão Organizadora do Processo Seletivo Simplificado.
9.13. Decorridos 90(noventa) dias da homologação da presente seleção pública e não caracterizando qualquer óbice,
é facultada a incineração das fichas de inscrição, currículo profissional, cópias simples dos documentos apresentados.

ANEXO I – FICHA DE INSCRIÇÃO
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº (01/2018-SECEL)

Nº INSCRIÇÃO: _______________
Nome do Candidato: _______________________________________________________________
Identidade: __________________ CPF: ____________________ Telefone: ___________________
Este formulário deverá ser entregue junto aos documentos relacionados abaixo no dia da entrega da
documentação, que será publicada no Sistema de Inscrição do Processo Seletivo, em data oportuna. O
candidato deverá apresentar original e cópia de todos os documentos relacionados.

DECLARO ESTAR CIENTE DAS CONDIÇÕES DO PRESENTE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO
SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSOR EVENTUAL– EDITAL Nº 01/2018
– SECEL. DECLARO AINDA, SOB AS PENAS DA LEI, SEREM VERDADEIRAS AS INFORMAÇÕES
PRESTADAS.
Data:___/____/_____ Assinatura do candidato: _____________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DO PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO PARA
CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES EVENTUAIS– EDITAL Nº 01/2018 - SECEL
Nº INSCRIÇÃO: ____________
Nome do Candidato: ______________
Data:______/______/______ Recebido por: ______

ANEXO II
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 01/2018-SECEL

SINTESE DAS ATRIBUIÇÕES
a) Ministrar aulas conforme sua área de atuação de forma eventual;
b) Acompanhar e atender sempre aos alunos sob sua responsabilidade;
c) Suprir a ausência do professor de educação infantil ou básica titular;
d) Buscar informações, quando necessárias, junto aos docentes e equipe pedagógica, para compor dados que
possam favorecer seu trabalho;
e) Ter conhecimento do Projeto Político Pedagógico da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer;
f) Observar a disciplina da Unidade Escolar, concernente aos deveres e proibições

ANEXO III
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº (01/2018-SECEL)

MODELO DE REQUERIMENTO DE RECURSO
OBS.: LER ATENTAMENTE O CAPÍTULO REFERENTE À RECURSO DESTE EDITAL ANTES DE
PROCEDER AO PREENCHIMENTO DESTE FORMULÁRIO.
Ao Senhor Presidente da Comissão do Processo Seletivo Público para preenchimento de vaga na função de
Professor Eventual
Nome: (preencher esse campo)
N.º de inscrição (preencher esse campo)
Questionamento: (preencher esse campo)
Embasamento: (preencher esse campo)
Data: ___/___/____

Assinatura:________
ANEXO IV

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO (01/2018-SECEL)
MODELO DE COMPROVAÇÃO DE EXPERIÊNCIA (em papel timbrado)

Declaro, sob as penas da Lei, para fim de comprovação de experiência Docente, para preenchimento de vaga
na função de Professor Eventual, que o Sr(a) ________, RG. nº _______, UF _____, nascido em ___/___/___
exerceu atividades neste órgão/instituição, no período de ___/___/___ a ___/___/___, totalizando _____ dias.
Local e data
Assinatura e carimbo da autoridade responsável
(firma reconhecida)

RESOLUÇÃO N°01/2018
O Secretário Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, João Carlos Pannocchia, no uso de suas
atribuições legais e,
Considerando o inciso IX, do art. 37 e o art. 206 da Constituição Federal, o inciso I, do art. 24 e o art. 3º da Lei nº 9.394/
96; art. 7º da Lei Municipal nº 6.058/05 e suas alterações e os artigos 593 e seguintes do Código Civil Brasileiro;
Considerando a necessidade de estabelecer normas, critérios e procedimentos que assegurem eficácia,
legitimidade e transparência ao processo seletivo simplificado para a contração de professores eventuais,
visando atender a necessidade temporária e de excepcional interesse público;

RESOLVE:
Art. 1º - Instituir o processo seletivo simplificado para a contratação de professores em regime eventual para
suprir a demanda pontual da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer de até 15 dias, no que tange:
I - Licença para tratamento de saúde;
II - Faltas ou ausências justificadas ou injustificadas;
III - Outros afastamentos que ocasionarem carência temporária.
Parágrafo Único – O processo seletivo simplificado será realizado de acordo com a natureza e as peculiaridades
da atividade a ser exercida na conformidade do que dispõe a presente resolução.
Art. 2º - Poderá participar do processo seletivo simplificado, o candidato que atenda aos seguintes requisitos:
a) ser portador de habilitação específica para o Magistério (Ensino Médio), ou Licenciatura em Pedagogia, ou
Curso Normal Superior (equivalente a Licenciatura em Pedagogia);
Art. 3º Ficam impedidos de se inscrever, o candidato:
I – aposentado por invalidez ou compulsoriamente;
II – que exerce cargo, emprego ou função em acúmulo ilegal;
III – que exerce cargo ou emprego na Prefeitura de Guarulhos.
Art. 4º Aos contratados aplica-se, na conformidade com o disposto no § 13 do artigo 40 da Constituição
Federal, o Regime Geral de Previdência Social, bem como as disposições da Lei Federal nº 8.212/91, art. 12,
inciso V alínea “g” relativamente aos benefícios previdenciários.
Art. 5º O candidato contratado deverá prestar serviços dentro do horário estabelecido pela Administração
Municipal, podendo ser diurno e/ou noturno, em dias de semana, não excedendo 10 horas diárias e 40
(quarenta) semanais
Art. 6º Os direitos e obrigações decorrentes da contratação por prazo determinado para a função professor
eventual ficarão suspensos sempre que ao contratado não forem atribuídas aulas, sendo-lhe facultativo no
período de vigência do contrato aceitar ou não as que forem oferecidas.
Art. 7º O salário do professor eventual será remunerado em hora aula com base na Tabela II-A Referência 1
- Grau A, da Lei nº 6.058/05 e suas atualizações, e fará jus ao pagamento das horas efetivamente trabalhadas.
Art. 8º O processo seletivo simplificado deverá ser realizado pela Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e
Lazer com divulgação por meio de edital, a ser publicado no Diário Oficial do Município e afixado em todas as
escolas de sua circunscrição.
Parágrafo Único - Deverão constar do edital:
a) os requisitos para inscrição; e
b) as etapas do processo;
Art. 9º O candidato classificado deverá fazer opção pelas Escolas da Prefeitura de Guarulhos que forem
designadas pela Administração.
§ 1º Em caso de empate na avaliação dos títulos e experiência docente o desempate dar-se-á na seguinte
ordem de prioridade, considerado para este fim o currículo preenchido e apresentado pelo candidato juntamente
com os documentos comprobatórios por ocasião da inscrição:
I - o que tiver maior grau de escolaridade;
II - o que tiver maior tempo de experiência em docência, devidamente comprovado;
III - o que tiver maior encargo de família com filhos menores de 18 anos;
§ 3º Quando algum candidato, dentre os empatados na ordem de classificação, tiver idade igual ou superior a
60 (sessenta) anos, dar-se-á preferência ao de maior idade, nos termos da Lei Federal nº 10.741, de 01 de
outubro de 2013 (Estatuto do Idoso).
§ 4º O candidato mais idoso entre os candidatos com idade inferior a 60 (sessenta) anos.
§ 5º Persistindo o empate, poderá haver sorteio com a participação dos candidatos envolvidos.
Art. 10 O processo seletivo de credenciamento terá validade de um ano podendo ser prorrogado por igual
prazo.
§ 1º A abertura de inscrições para realização de novo processo, no decorrer do mesmo ano letivo, somente
poderá ocorrer quando o número de candidatos credenciados, em reserva, for insuficiente para o preenchimento
das vagas existentes.
Art. 11 A natureza jurídica do contrato do professor eventual (Prestador de Serviços), sem vinculo de emprego
deverá ser regido pelos art. 593 e seguintes do Código Civil Brasileiro.
Art. 12 A Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer poderá baixar instruções que se façam necessárias
ao correto cumprimento do disposto na presente resolução.
Parágrafo Único Os casos omissos serão decididos pela Comissão Organizadora do Processo Seletivo
Simplificado, instituída pelo Senhor Secretário de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.
Art. 13 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

DEPARTAMENTO DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA EDUCAÇÃO
A Secretaria de Educação torna público o extrato do Termo de Colaboração com dispensa de Chamamento
Público, prevista no Inciso VI do artigo 30 da Lei Federal nº 13.019/2014 com as alterações da Lei Federal nº
13.204/2015, firmado com Organização da Sociedade Civil e esta Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e
Lazer para o desenvolvimento complementar da educação pública e gratuita prestada pela Rede Municipal de
Guarulhos, na modalidade Educação Básica / Educação Infantil – Creche , conforme segue:

EXTRATO DE TERMO DE COLABORAÇÃO
TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº. 17424/2018-SECEL03 - RPP
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 43.060/2018
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARCEIRA: PREFEITURA DE GUARULHOS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,
CULTURA, ESPORTE E LAZER
INSTITUIÇÃO PARCEIRA: ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA 100% FAMÍLIA
MODALIDADE: EDUCAÇÃO BÁSICA/EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE
FINALIDADE: ATENDIMENTO CRECHE.
DATA DE ASSINATURA DO TERMO: 02/10/2018
VIGÊNCIA: 05 ANOS A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA.
RECURSOS PÚBLICOS: R$ 4.760.419,80

E para constar eu, (SIMONE RIBEIRO), Diretora do Departamento de Relações Administrativas, em exercício,
tornei público o presente Diário Oficial.
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