
Sexta-feira, 26 de julho de 2019

DIÁRIO OFICIAL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA

Edição nº 213

 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO 

 UNIDADE DE DIREITOS HUMANOS 

 CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE AMERICANA 

 EDITAL CMDCA Nº 112/2019 

A Comissão Especial Eleitoral do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Americana, assim disposto no Art. 4º da Reso-
lução CMDCA n° 120/2019, torna público a convocação para entrevista devolutiva, dos candidatos que apresentarem recurso contra o resultado da 
Avaliação Psicológica, realizada nos dias 15 e 16 de julho de 2019, para participar do Processo de Escolha dos membros do 9º Conselho Tutelar de 
Americana.

Artigo 1°-  Fica o(a)s candidato(a)s que apresentaram os recursos abaixo relacionados, contra o resultado da Avaliação Psicológica, para a entrevista 
devolutiva a ser realizada nas dependências da ONG DIACONIA SÃO JUDAS TADEU - CCPA, localizada na Avenida Armando Sales de Oliveira nº. 
730 - Jardim Ipiranga,  no dia 29/07/2019 (segunda-feira),  conforme calendário abaixo:
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Nº. PROTOCOLO/RECURSO INSCRIÇÃO Nº HORÁRIO 
1 56.508/2019 36.088/2019 8:30 horas 
2 56.625/2019 35.182/2019 9:30 horas 
3 56.634/2019 38.329/2019 10:30 horas 

 
Artigo 2º-  O(A) candidato(a) deverá comparecer ao local designado para a realização da entrevista devolutiva no horário marcado, munido obriga-
toriamente de um documento original de identifi cação com fotografi a e caneta esferográfi ca azul forte.
§ 1°- É de responsabilidade exclusiva do(a) candidato(a) a identifi cação correta do local de realização da entrevista devolutiva e o comparecimento 
no horário determinado.

§ 2º - Após o horário determinado para o início da entrevista devolutiva, não será permitida, sob qualquer hipótese ou pretexto, a entrada do(a) 
candidato(a) atrasado(a), SEJA QUAL FOR O MOTIVO.

§ 3º - Em hipótese alguma, a entrevista devolutiva poderá ser realizada em local diferente do determina por este Edital.

§ 4º - Não haverá segunda chamada para a entrevista devolutiva, não importando o motivo alegado e a ausência do candidato acarretará a elimina-
ção do processo de escolha.

§ 5º - Não será permitido ao candidato adentrar ou permanecer nos locais da entrevista devolutiva, portando qualquer tipo de arma, bem como a utili-
zação de aparelhos eletrônicos (calculadoras,  bips/pagers,  telefones celulares, relógios do tipo  data-bank ,  walkmans , MP3  players , fones de ouvido, 
agendas eletrônicas,  notebooks ,  palmtop s ou qualquer outro tipo de computador portátil, receptores ou gravadores). Caso o candidato esteja por-
tando qualquer um destes aparelhos, o mesmo deverá permanecer TOTALMENTE DESLIGADO após sua entrada no local da entrevista devolutiva. 
Os candidatos fi cam também proibidos de adentrarem as salas de prova usando boné, chapéu, gorro, óculos de sol/escuro ou fone de ouvido, bem 
como usá-los durante a realização da entrevista devolutiva. O descumprimento das determinações aqui descritas será caracterizado como tentativa 
de fraude e implicará na eliminação do candidato deste Processo de Seleção.

 Americana, 25 de julho de 2019 

 ANTONIO DIAS DA FONSECA 
 Presidente da Comissão Especial Eleitoral 
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
   

 UNIDADE DE APROVAÇÃO DE PROJETOS 

 UAP -  FISCALIZAÇÃO 
 Edital de ciência e notifi cação 

Pelo presente Edital fi cam os proprietários abaixo relacionados notifi -
cados e cientes de que para as obras de construção em andamento no 
imóvel abaixo deverão apresentar no prazo de 30 dias o projeto apro-
vado pela Prefeitura Municipal sob pena de autuação. O fato constitui 
infração ao disposto no artigo 33 da letra E, da lei 1.098/70, e o artigo 6, 
parágrafo 1 da lei 1.910/83.

Proprietário (s) ou compromissário (s): 
José Ancelmo da Silva
CPF:036.928.328-77
Rua Sempre Viva, 223 - Jardim Nielsen Ville
Lote 11B da Quadra R
Cad. 23.0069.0219.0000
Notifi cação: 188

 Americana, 25 de julho de 2019 

 IARA COMANDINI 
 Chefe da Unidade de Aprovação de Projetos - UAP 

 ANGELO SÉRGIO MARTON 
 Secretário de Planejamento - SEPLAN 

 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
   

 PORTARIA Nº 9.785, DE 25 DE JULHO DE 2019 

 “Que exonera servidor comissionado.”

Omar Najar , Prefeito Municipal de Americana, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas por lei; 

R E S O L V E :
I - Exonerar a pedido, conforme o protocolo nº 57.092/2019 o servidor 
comissionado AGEO VENANCIO FERREIRA, do cargo de ASSESSOR 
DE GABINETE DO SECRETÁRIO, em 25 de julho de 2019.

II - Estabelecer que esta portaria entra em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário, especialmente o item III da 
Portaria nº 9.095 de 1º de março de 2018.

Prefeitura Municipal de Americana, aos 25 de julho de 2019.
Publicado na mesma data na Secretaria de Administração.

 OMAR NAJAR 
 Prefeito Municipal 

 JOSÉ EDUARDO DA CRUZ RODRIGUES FLORES 
 Secretário Municipal de Administração - Interino 

 ALEX NIURI SILVEIRA SILVA 
 Secretário Municipal de Negócios Jurídicos 

Sessão Pública de Observação
GRATUITA

TODA SEXTA

DAS 19H ÀS 22H

AGENDA CULTURAL

NO OMA - OBSERVATÓRIO MUNICIPAL DE AMERICANA
Entrada pelo Jardim Botânico: Rua Abrahim Abraham, s/n - Telefone: 3407-2985

A vacina está disponível em todas

as UBSs (Unidades Básicas de

Saúde), de segunda à sexta-feira,

das 8h às 16h, durante todo o ano.
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