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Prefeitura Municipal de Potim
Praça Miguel Corrêa dos Ouros, 101, CEP: 12.525-000 – Potim/SP
Telefone (12) 31179200 Email: gabinete@potim.sp.gov.br

_____________________________________________________________________
EDITAL DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA
Em cumprimento ao disposto no parágrafo único do art. 48 da LRF a Prefeitura
Municipal de Potim, Estado de São Paulo, torna público que fará realizar às
10h00min do dia 19 de abril de 2017 nas dependências da Prefeitura Municipal
de Potim – SP, situada na Praça Miguel Corrêa dos Ouros, 101, AUDIÊNCIA
PUBLICA na elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO) para o
exercício de 2018, convidando os interessados e a população do município.
Érica Soler Santos de Oliveira – Prefeita Municipal

CONTRATA: 
FISIOTERAPEUTA PARA ATUAR EM TAUBATÉ-SP: 
Código: 003/2017 
Requisitos Necessários 
 Ensino superior completo em Fisioterapia com registro ativo no CREFITO. 
 Experiência no tratamento da coluna vertebral (reabilitação ortopédica). 

 Apto a ministrar Pilates, solo e aparelhos  certificação dos cursos
Requisitos Desejáveis 
 Especialização no tratamento da coluna vertebral - RPG  
  
 Experiência em ministrar palestras.  
Conhecimentos 
 Conhecimentos em programas de qualidade de vida e habilidade em ministrar palestras. 
 Domínio de Informática (Pacote Office) 
 Domínio da Língua Portuguesa. 

O processo seletivo terá as seguintes etapas: avaliação curricular, prova de conhecimentos 
específicos e entrevista. 

Interessados enviar currículo para o e-mail: jvcapille63@hotmail.com ou pessoalmente à Av. Isauro 
Moreira, 125, até o dia 26-05-2017.

Para cadastro no processo seletivo será
código da vaga.

Se pessoa com deficiência, conforme definição do art. 2º da Lei Nº 13.146, de 16 de julho de 2015, 
aprovada no Processo, terá prioridade na contratação, conforme previsto no artigo 93 da Lei 

8.213/91. No entanto, será imprescindível apresentação de laudo médico conclusivo do 
enquadramento no Decreto nº 3298/99 ou Certificado de reabilitação profissional emitido pelo 

INSS. 
Esse processo seletivo terá validade de 12 meses a partir da data do anúncio. 

CONTRATA: 
INSTRUTOR SEST PARA ATUAR EM TAUBATÉ-SP
Código: 005/2017 
Requisitos Necessários 

 Nível superior em Educação Física completo  bacharelado e licenciatura. 
 Experiência em ministrar aulas de condicionamento físico (musculação) com aparelhos e 

aulas de ritmo. 
 Atividades pedagógicas.  

Requisitos Desejáveis 
 Experiência em campanhas educativas.
 Conhecimento em técnicas de motivação de equipes.
 Experiência em ministrar palestras.

Conhecimento 
 Programa de Qualidade de Vida. 
 Planejamento e realização de atividades culturais, de lazer e recreação. 
 Informática (Pacote Office). 
 Língua Portuguesa. 

O processo seletivo terá as seguintes etapas: avaliação curricular, prova de conhecimentos 
específicos e entrevista. 

Interessados enviar currículo para o e-mail: jvcapille63@hotmail.com ou pessoalmente à Av. 
Isauro Moreira, 125, até o dia 26-05-2017. 

Para cadastro no processo seletivo será do email o
código da vaga.

Se pessoa com deficiência, conforme definição do art. 2º da Lei Nº 13.146, de 16 de julho de 
2015, aprovada no Processo, terá prioridade na contratação, conforme previsto no artigo 93 da 

Lei 8.213/91. No entanto, será imprescindível apresentação de laudo médico conclusivo do 
enquadramento no Decreto nº 3298/99 ou Certificado de reabilitação profissional emitido pelo 

INSS. 
Esse processo seletivo terá validade de 12 meses a partir da data do anúncio. 

CONTRATA: 
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

PARA ATUAR COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM TAUBATÉ-SP:  
Código: 006/2017 
Requisitos Necessários 

 Ensino médio completo. 
 Experiência com atendimento ao cliente. 
 Experiência com digitação. 
 Atendimento telefônico. 

Requisitos Desejáveis 
 Experiência com rotinas administrativas. 

Conhecimento 
 Informática (Pacote Office). 
 Língua Portuguesa.  

O processo seletivo terá as seguintes etapas: avaliação curricular, prova de conhecimentos 
específicos e entrevista.

Interessados enviar currículo para o e-mail: jvcapille63@hotmail.com ou pessoalmente à Av. 
Isauro Moreira, 125, até o dia 26-05-2017.

Para cadastro no processo seletivo será
o código da vaga.

O(a) candidato(a), conforme definição do art. 2º da Lei Nº 13.146, de 16 de julho de 2015, 
aprovado(a) no Processo Seletivo, conforme previsto no artigo 93 da Lei 8.213/91, deverá 

apresentar laudo médico conclusivo do enquadramento no Decreto nº 3298/99 ou Certificado 
de reabilitação profissional emitido pelo INSS. 

Esse processo seletivo terá validade de 12 meses a partir da data do anúncio. 

CONTRATA: 
AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL PARA ATUAR EM TAUBATÉ-SP:

Código: 004/2017 
Requisitos Necessários 

 Ensino Médio completo. 
 Curso de Auxiliar de Saúde Bucal ASB ou Técnico de Saúde Bucal, com registro no CRO. 
 Experiência em atividades na área odontológica. 

    Conhecimentos: 
 Conhecimento de higiene e proteção ao meio ambiente. 
 Domínio da língua portuguesa 
 Noções de Informática (Windows e Pacote Office). 
O processo seletivo terá as seguintes etapas: avaliação curricular, prova de conhecimentos 

específicos e entrevista final. 
Interessados enviar currículo para o e-mail: jvcapille63@hotmail.com ou pessoalmente à Av. Isauro 

Moreira, 125, até o dia 26-05-2017.
Para cadastro no processo seletivo será

código da vaga.
Se pessoa com deficiência, conforme definição do art. 2º da Lei Nº 13.146, de 16 de julho de 2015, 

aprovada no Processo, terá prioridade na contratação, conforme previsto no artigo 93 da Lei 
8.213/91. No entanto, será imprescindível apresentação de laudo médico conclusivo do 

enquadramento no Decreto nº 3298/99 ou Certificado de reabilitação profissional emitido pelo 
INSS. 

Esse processo seletivo terá validade de 12 meses a partir da data do anúncio. 

CONTRATA: 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA ATUAR EM TAUBATÉ-SP:

Código: 007/2017 
Requisitos Necessários 

 Ensino fundamental completo. 
 Experiência em serviços gerais, limpeza e pequenos reparos. 
 Experiência em conservação do ambiente externo 

Requisitos desejáveis 
 Experiência em atendimento ao cliente. 

Conhecimentos: 
 Noções de higienização, segurança, higiene e proteção ao meio ambiente. 

O processo seletivo terá as seguintes etapas: avaliação curricular, prova de conhecimentos 
específicos e entrevista final. 

Interessados enviar currículo para o e-mail: jvcapille63@hotmail.com ou pessoalmente à Av. 
Isauro Moreira, 125, até o dia 26-05-2017.

Para cadastro no processo seletivo será
código da vaga.

Se pessoa com deficiência, conforme definição do art. 2º da Lei Nº 13.146, de 16 de julho de 
2015, aprovada no Processo, terá prioridade na contratação, conforme previsto no artigo 93 da 

Lei 8.213/91. No entanto, será imprescindível apresentação de laudo médico conclusivo do 
enquadramento no Decreto nº 3298/99 ou Certificado de reabilitação profissional emitido pelo 

INSS. 
Esse processo seletivo terá validade de 12 meses a partir da data do anúncio. 

RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO E AVISO DE ABERTURA - Ref.: Pregão nº 
019/2017, Objeto: Registro de Preço para Aquisição Futura e Parcelada de Material 
Estado de São Paulo, à página 196; onde se Lê: Potim, 13 de abril de 2017; Leia-se: 
Potim, 16 de maio de 2017, e, tendo em vista a suspensão ocorrida do Pregão supra, 
do credenciamento. Local da realização: Prefeitura Municipal, Praça Miguel Corrêa 
dos Ouros, nº 101, Centro, Potim/SP. Edital na íntegra poderá ser consultado no Se-
tor de Licitações ou retirado gratuitamente no site: www.potim.sp.gov.br.

EDITAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATIVIDADE DA SERRA 
Rua José Fernandes da Silva, 28  Tel: (12)3677-9700  Fax: 3677-2100 CEP12180-000

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO (PRESENCIAL) n° 10/2017 - Edital nº 12/2017  Proc. Adm. Mun. n° 082/2017 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: menor valor global. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM 
DATA DA REALIZAÇÃO: 01 de junho de 2017. 
HORÁRIO DE INÍCIO: 13:30 horas (horário de Brasília) - início do credenciamento. 
LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO: Sala de reuniões da Prefeitura Municipal de 
Natividade da Serra - SP, localizada na Rua José Fernandes da Silva, nº 28, Centro, 
Natividade da Serra/SP, CEP 12.180-000.  
EDITAL na íntegra poderá ser consultado na Sala de Licitações e Compras da Prefeitura 
Municipal de Natividade da Serra  SP, localizada na Rua José Fernandes da Silva, nº 28, 
Centro, Natividade da Serra/SP, CEP 12.180-000, ou retirado GRATUITAMENTE no site 
www.natividadedaserra.sp.gov.br. 


