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  Publique-se na forma da Lei. 

  Prefeitura Municipal de Americana, aos 28 de abril de 2022.

  Publicado na mesma data na Secretaria de Administração. 

FABIO BERETTA ROSSI 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

 

PORTARIA Nº 10.675, DE 28 DE ABRIL DE 2022.

Fabio Beretta Rossi, Secretário de Administração, no uso de suas atri-
buições que lhe são conferidas, na forma do Decreto n° 8.384, de 4 de 
maio de 2010 e;

  Considerando a Portaria nº 8.776, de 4 de agosto de 2017;

  Considerando o que consta do processo administrativo n° 4.219/2022, 

  R E S O L V E :

  Nomear a Comissão I, composta pelos membros, Eduardo Moreira 
Mongelli, Francisco de Assis Rossi Haddad, Marcos Henrique Biasi Mos-
cardini e Roberto Carlos da Rocha (suplente), para dirimir e apurar os 
fatos narrados nos autos administrativos, mediante abertura de Sindi-
cância. 

  Publique-se na forma da Lei.

  Prefeitura Municipal de Americana, aos 28 de abril de 2022.

  Publicado na mesma data na Secretaria de Administração. 

FABIO BERETTA ROSSI 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

 

PORTARIA Nº 10.676, DE 28 DE ABRIL DE 2022.

Fabio Beretta Rossi, Secretário de Administração, no uso de suas atri-
buições que lhe são conferidas, na forma do Decreto n° 8.384, de 4 de 
maio de 2010 e;

  Considerando a Portaria nº 8.776, de 4 de agosto de 2017;

  Considerando o que consta do processo administrativo n° 4.221/2022, 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 

PORTARIA Nº 10.673, DE 28 DE ABRIL DE 2022.

Fabio Beretta Rossi, Secretário de Administração, no uso de suas atri-
buições que lhe são conferidas, na forma do Decreto n° 8.384, de 4 de 
maio de 2010 e;

  Considerando a Portaria nº 8.776, de 4 de agosto de 2017;

  Considerando o que consta do processo administrativo n° 2.676/2022, 

  R E S O L V E :

  Nomear a Comissão I, composta pelos membros, Eduardo Moreira 
Mongelli, Francisco de Assis Rossi Haddad, Marcos Henrique Biasi Mos-
cardini e Roberto Carlos da Rocha (suplente), para dirimir e apurar os 
fatos narrados nos autos administrativos, mediante abertura de Proces-
so Administrativo Disciplinar.

  Publique-se na forma da Lei. 

  Prefeitura Municipal de Americana, aos 28 de abril de 2022.

  Publicado na mesma data na Secretaria de Administração. 

FABIO BERETTA ROSSI 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

 

PORTARIA Nº 10.674, DE 28 DE ABRIL DE 2022.

Fabio Beretta Rossi, Secretário de Administração, no uso de suas atri-
buições que lhe são conferidas, na forma do Decreto n° 8.384, de 4 de 
maio de 2010 e;

  Considerando a Portaria nº 8.776, de 4 de agosto de 2017;

  Considerando o que consta do processo administrativo n° 3.954/2022, 

  R E S O L V E :

  Nomear a Comissão I, composta pelos membros, Eduardo Moreira 
Mongelli, Francisco de Assis Rossi Haddad, Marcos Henrique Biasi Mos-
cardini e Roberto Carlos da Rocha (suplente), para dirimir e apurar os 
fatos narrados nos autos administrativos, mediante abertura de Proces-
so Administrativo Disciplinar.
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  R E S O L V E :

  Nomear a Comissão I, composta pelos membros, Eduardo Moreira Mongelli, Francisco de Assis Rossi Haddad, Marcos Henrique Biasi Moscardini 
e Roberto Carlos da Rocha (suplente), para dirimir e apurar os fatos narrados nos autos administrativos, mediante abertura de Sindicância. 

  Publique-se na forma da Lei.

  Prefeitura Municipal de Americana, aos 28 de abril de 2022.

  Publicado na mesma data na Secretaria de Administração. 

FABIO BERETTA ROSSI 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

 

LICITAÇÕES

EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

n PREGÃO ELETRÔNICO N.º 031/2022. 

 Processo nº 9.951/2021.

OBJETO: "REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE MANDADOS JUDI-
CIAIS".
  A Prefeitura Municipal de Americana torna público que foi HOMOLOGADO e ADJUDICADO o Pregão Eletrônico n.º 031/2022 para as seguintes 
empresas:
MEDIC NUTRE COMERCIO EIRELI - ITEM 02 R$ 13,99, ITEM 07 R$ 13,99, ITEM 10 R$ 38,35. ELEDA LAB INDUSTRIA E COMERCIO DE 
PRODUTOS NATURAIS E ORGANICOS EIRELI - ITEM 03 R$ 40,00, ITEM 04 R$ 50,00, ITEM 08 R$ 40,00, ITEM 09 R$ 50,00. CM HOSPITALAR 
LTDA - ITEM 05 R$ 35,40.

EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

n PREGÃO ELETRÔNICO N.º 019/2022. 

 Processo nº 9.815/2021.

OBJETO: "AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ESPORTIVO PARA O CENTRO DE TREINAMENTO DE LUTAS, NESTE MUNICÍPIO".
  A Prefeitura Municipal de Americana torna público que foi HOMOLOGADO e ADJUDICADO o Pregão Eletrônico n.º 019/2022 para a seguinte 
empresa:
AW SPORTS EIRELI EPP - ITEM 01 R$ 128,00.

EDITAL DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

n PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2022. 

 Processo nº 3.178/2022.

OBJETO: "REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO ONCOLÓGICO (UNACON AMERICANA)."
  Abertura das Propostas: 12 de Maio de 2022, a partir das 08h00 horas.
  Início da sessão de disputa de preços: 12 de Maio de 2022, a partir das 08h30 horas.
  O Edital estará à disposição dos interessados na Unidade de Suprimentos, sito a Av. Brasil, nº 85, 1º andar, no horário das 09h00 às 16h00 horas, 
no site www.americana.sp.gov.br, ou www.bbmnetlicitacoes.com.br, a partir de 02 de Maio de 2022.

  Eu, Tássia Helena Modenesi Tavares, matrícula 14.676, conferi o presente. Eu, Fabio Beretta Rossi, Secretário de Administração, autorizei a publi-
cação oficial. Americana, 28 de Abril de 2022.
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO PARA  CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES 
TEMPORÁRIOS EM SUBSTITUIÇÃO  AOS TITULARES DE CARGOS EFETIVOS (PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL MUNICIPAL Nº 

952 DE 25/03/2022)

 A  Prefeitura Municipal de Americana  , através da Secretaria Municipal de Educação, no uso de 
 suas atribuições legais, em atendimento ao  Processo  Seletivo Público Simplificado Para Contratação 
 De Professores Temporários  ,  CONVOCA  os candidatos  classificados, conforme itens 2 e 3  para 
 comparecerem no dia 02/05/2022  na Secretaria de Educação,  à Rua dos Professores, 40, Centro, 
 Americana, SP munidos dos documentos listados no item 4, para manifestar seu interesse em ser 
 contratado(a), como fim específico de atender a demanda da Rede Municipal de Ensino da 
 Secretaria Municipal de Educação, em  caráter temporário,  nos termos do edital do  PROCESSO 
 SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES TEMPORÁRIOS 
 (PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL MUNICIPAL Nº 952 DE 25/03/2022)  através do processo 
 administrativo nº 3.392/2022, seguindo rigorosamente a ordem de classificação final publicada. 

 1. A Secretaria de Educação esclarece que as vagas serão preenchidas conforme 
 sequência de classificação dos candidatos presentes e disponíveis no momento, advindo a 
 vacância será respeitada a ordem de classificação para futuras convocações. 

 2. Classificados convocados para  PROFESSOR DE CRECHE  - EDUCAÇÃO INFANTIL 
 convocados a comparecer dia 02/05/2022 segunda-feira às 8h30. 

 22º - VANESSA PAULO LOPES (Vaga) 
 23º - DEBORA RODRIGUES DE OLIVEIRA (Vaga) 
 24º - APARECIDA DE FÁTIMA LOPES (Vaga) 
 25º - DANIELA BARBOSA DA SILVA (Vaga) 
 26º - LUBERLANDIA BISPO DOS  SANTOS BORGES (Vaga) 
 27º - FATIMA APARECIDA DA GRAÇAS DE SOUZA (Vaga) 
 28º - SIMONE CASTRO FERREIRA DA SILVA (Vaga) 
 29º - LUCIANE DA SILVA (Vaga) 
 30º - GISELLE COSTA FRANCISCO AFERRI (Vaga) 
 31º - VILMA CEDARO (Vaga) 
 32º - ELIENE SOARES DO NASCIMENTO (Reserva) 
 33º - FERNANDA DIAS SANTOS (Reserva) 
 34º - LAÍS GOMES MANOEL (Reserva) 
 35º - RITA DE CÁSSIA PEREIRA DE SOUZA (Reserva) 

 3. Classificados convocados para  PROFESSOR EDUCAÇÃO  BÁSICA 1 - ED. INFANTIL  a 
 comparecer dia 02/05/2022 segunda-feira às 9h30. 

 1º - DÉBORA DE SOUZA (Vaga) 
 2º - MARIA DE LOURDES ANGELO (Vaga) 
 3º - JUCÉLIA FERREIRA VAZ RODRIGUES (Vaga) 
 4º - FRANCINE DE MATOS PRESTES (Vaga) 
 5º - VANI ALVES GERALDO ZAGHETTI (Vaga) 
 6º - IVANETE DE ALVARENGA (Vaga) 
 7º - DENISE MICHELLE GAVA (Vaga) 
 8º - DENISE APARECIDA BERTHOLO DE CAMPOS (Vaga) 
 9º - FRANCIELLE NANTES FERIANI (Vaga) 
 10º - MILEIDE DE OLIVEIRA ALCORTA (Vaga) 
 11º - CARLA FERNANDA GONÇALVES DOS SANTOS (Reserva) 
 12º - LARA LEA MELLO RIBEIRO RODRIGUES (Reserva) 
 13º - GISELA APARECIDA BILOTTI MARQUES (Reserva) 
 14º - CAROLINE DA SILVA HONORIO (Reserva) 
 15º - NATALIA LAURENS FARIAS LOPES (Reserva) 
 16º - ANDRESA FANTINI (Reserva) 
 17º - LUCIA ANDRÉIA CELEGATO (Reserva) 
 18º - LAISA PINHEIRO MONTEIRO (Reserva) 
 19º - CICERA APARECIDA DE OLIVEIRA (Reserva) 
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 20º - LÍVIA YACHEL SELBACH (Reserva) 
 21º - MARIA CECILIA AMANCIO (Reserva) 
 22º - BEATRIZ CRISTINA DOS SANTOS (Reserva) 
 23º - MARLUCE DE OLIVEIRA SANTOS (Reserva) 
 24º - ANDRÉA CRISTINA ALVES PENAQUIONE (Reserva) 
 25º - ELAINE CRISTINA MACHADO SILVA (Reserva) 

 4. Os convocados deverão apresentar os seguintes documentos no dia da convocação: 
 4.1. Atestado Médico fornecido pelo Ambulatório Médico da Prefeitura Municipal de Americana, declarando que 
 o(a) convocado(a) está apto, física e mentalmente, para exercer o cargo constante da convocação(no dia da 
 apresentação do candidato será agendada consulta com o médico do trabalho indicado pela Prefeitura de 
 Americana); 
 4.2. Comprovante de escolaridade e especialidade, se necessário para o cargo (ORIGINAL e CÓPIA do diploma 
 ou do certificado escolar); 
 4.3. Carteira de Trabalho e Previdência Social “CTPS” (ORIGINAL e CÓPIA DA PÁGINA DE DADOS 
 PESSOAIS E FOTO E DOS CONTRATOS DE TRABALHO); 
 4.4. Comprovante de inscrição no PIS ou PASEP (ORIGINAL e CÓPIA); 
 4.5. Cédula de Identidade “RG” (ORIGINAL e CÓPIA); 
 4.6. Carteira do Conselho Regional de Classe (CREF, etc.), quando aplicável (ORIGINAL e CÓPIA); 
 4.7. Título Eleitoral e comprovante de haver votado nas 2 últimas eleições de 2018 e 2020 (1º e 2º turnos 
 quando aplicável), ou certidão do Cartório Eleitoral competente que dispense tal obrigação, que pode ser emitida 
 através do site: (www.tse.jus.br) (ORIGINAL); 
 4.8. Inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda “CPF” (ORIGINAL e CÓPIA); 
 4.9. Certidão de nascimento ou casamento, conforme estado civil atual. (ORIGINAL e CÓPIA); 
 4.10. Certidão de nascimento de filho(s) menor(es) de 14 (quatorze) anos de idade e CPF (ORIGINAL e CÓPIA); 
 4.11. Cartão de vacinação de filho(s) menor(es) de 11 (onze) anos de idade (ORIGINAL e CÓPIA); 
 4.12. Certificado de Reservista, alistamento militar ou dispensa de incorporação, quando o convocado for do 
 sexo masculino (ORIGINAL e CÓPIA); 
 4.13. Uma foto 3x4 (extraída há menos de um ano); 
 4.14. Comprovante de endereço (conta de luz, água ou telefone) contendo o CEP da rua (ORIGINAL e CÓPIA); 
 4.15. Número da conta do Banco Santander (Conta Corrente), caso tenha; 
 4.16. Se aposentado, apresentar cópia do benefício e especificar o Instituto; 
 4.17. Qualificação Cadastral (validação de PIS/CPF/NOME/DATA DE NASCIMENTO) no link www.esocial.gov.br, 
 caso ocorra algum erro, o candidato deverá corrigir os dados antes da contratação; 
 4.18. Atestado de antecedentes criminais (www.ssp.sp.gov.br). 

 5. O NÃO comparecimento na data e hora definidos implicará na desistência do candidato e a vaga será do 
 candidato seguinte. 

Americana, 26 de abril de 2022

VINICIUS GHIZINI
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

 

EDITAL Nº 02/2022

Chamamento Público para Seleção de Assistentes de Alfabetização para atuarem no Programa Tempo de Aprender

 

A Secretaria Municipal de Educação de Americana-SP torna público, para conhecimento 

dos Profissionais do Quadro do Magistério (Lei Federal nº 9.394/1996), o convite para participar 

do Chamamento Público para Assistentes de Alfabetização Voluntário do Programa Tempo de 

Aprender, instituído pela Portaria nº 280 de 19 de fevereiro de 2020/MEC e Resolução nº 06, de 

20 de abril de 2021/MEC.  

 

1. DO OBJETO 

Constitui objeto do presente edital de Chamamento Público para Seleção de Assistente de 

Alfabetização Voluntário para atuação no Programa Tempo de Aprender destinado ao 

preenchimento de VAGAS REMANESCENTES do Processo Seletivo Simplificado 01/2021 de 

26/10/2021 e CADASTRO RESERVA para as Unidades Escolares de Ensino Fundamental da 

Rede Municipal de Americana-SP participantes do Programa. Os candidatos classificados, 

convocados e designados, atuarão, quando da disponibilização pelo Ministério da Educação dos 

recursos monetários para as unidades de ensino, pelo período de até 08 (oito) meses, conforme 

disposto no artigo 7º, § 2º, da Resolução nº 06, de 20 de abril de 2021/MEC. 

 

2. DO PROGRAMA 

O Programa Tempo de Aprender tem o objetivo de fortalecer e apoiar as unidades 

escolares no processo de alfabetização para fins de leitura, escrita e matemática dos estudantes 

nos 1º e 2º anos do Ensino Fundamental. 

São objetivos do Programa Tempo de Aprender, conforme artigo 6º da Portaria nº 280 de 

19 de fevereiro de 2020/MEC: 

I - elevar a qualidade do ensino e da aprendizagem no âmbito da alfabetização, da literacia e da 

numeracia, sobretudo nos anos iniciais do ensino fundamental, por meio de abordagens 

cientificamente fundamentadas; 

II - contribuir para a consecução da Meta 5 do Plano Nacional de Educação, de que trata o Anexo 

à Lei nº 13.005, de 2014; 

III - assegurar o direito à alfabetização a fim de promover a cidadania e contribuir para o 

desenvolvimento social e econômico do País;  

IV - impactar positivamente a aprendizagem no decorrer de toda a trajetória educacional, em seus 

diferentes níveis e etapas. 
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A Secretaria Municipal de Educação de Americana-SP torna público, para conhecimento 

dos Profissionais do Quadro do Magistério (Lei Federal nº 9.394/1996), o convite para participar 

do Chamamento Público para Assistentes de Alfabetização Voluntário do Programa Tempo de 

Aprender, instituído pela Portaria nº 280 de 19 de fevereiro de 2020/MEC e Resolução nº 06, de 

20 de abril de 2021/MEC.  

 

1. DO OBJETO 

Constitui objeto do presente edital de Chamamento Público para Seleção de Assistente de 

Alfabetização Voluntário para atuação no Programa Tempo de Aprender destinado ao 

preenchimento de VAGAS REMANESCENTES do Processo Seletivo Simplificado 01/2021 de 

26/10/2021 e CADASTRO RESERVA para as Unidades Escolares de Ensino Fundamental da 

Rede Municipal de Americana-SP participantes do Programa. Os candidatos classificados, 

convocados e designados, atuarão, quando da disponibilização pelo Ministério da Educação dos 

recursos monetários para as unidades de ensino, pelo período de até 08 (oito) meses, conforme 

disposto no artigo 7º, § 2º, da Resolução nº 06, de 20 de abril de 2021/MEC. 

 

2. DO PROGRAMA 

O Programa Tempo de Aprender tem o objetivo de fortalecer e apoiar as unidades 

escolares no processo de alfabetização para fins de leitura, escrita e matemática dos estudantes 

nos 1º e 2º anos do Ensino Fundamental. 

São objetivos do Programa Tempo de Aprender, conforme artigo 6º da Portaria nº 280 de 

19 de fevereiro de 2020/MEC: 

I - elevar a qualidade do ensino e da aprendizagem no âmbito da alfabetização, da literacia e da 

numeracia, sobretudo nos anos iniciais do ensino fundamental, por meio de abordagens 

cientificamente fundamentadas; 

II - contribuir para a consecução da Meta 5 do Plano Nacional de Educação, de que trata o Anexo 

à Lei nº 13.005, de 2014; 

III - assegurar o direito à alfabetização a fim de promover a cidadania e contribuir para o 

desenvolvimento social e econômico do País;  

IV - impactar positivamente a aprendizagem no decorrer de toda a trajetória educacional, em seus 

diferentes níveis e etapas. 
 

3. DA SELEÇÃO  

A seleção destina-se ao preenchimento de vagas de Assistentes de Alfabetização 

Voluntários do Programa Tempo de Aprender, no âmbito do Município de Americana-SP, em 5 

(cinco) Unidades Escolares Municipais e também para cadastro reserva para vagas 

remanescentes que possam surgir nas demais unidades participantes do Programa, conforme 

Quadro I em anexo. 

Serão considerados os seguintes pré-requisitos para a seleção de Assistentes de 

Alfabetização Voluntários: 

I - Ser brasileiro(a); 

II - Ter a idade mínima de 18 (dezoito) anos, no ato da inscrição; 

III - Portar, no mínimo, o Diploma de Magistério, em nível médio, e/ou curso superior completo em 

Pedagogia ou Licenciatura em Letras; 

IV - Disponibilidade de horário para participar de reuniões de formação, com equipe técnica 

responsável pelo Programa. 

O processo de seleção (via chamamento público) para Assistentes de Alfabetização 

Voluntários será realizado pela Secretaria Municipal de Educação. 

As inscrições serão realizadas de forma remota por meio de preenchimento de um 

Formulário do Google, com link disponível no Portal do Candidato 
(https://sites.google.com/educamericana.sp.gov.br/tempodeaprender), informando os dados 

pessoais e de formação acadêmica. 

A seleção dos inscritos será realizada pela Secretaria Municipal de Educação de 

Americana-SP e se dará em uma única etapa composta de: 

1) Análise dos certificados de formação acadêmica na área de Alfabetização conforme pontuação 

de cada título acadêmico, totalizando até 100 pontos. 

A comprovação da formação acadêmica se dará por meio de envio on-line, no momento da 

inscrição, de arquivo(s) de documento, imagem ou arquivo PDF que atestem a titulação do 

candidato, e serão pontuados da seguinte forma: 

- Habilitação em Magistério – Nível Médio: 8,0 pontos (apenas um certificado); 

- Graduação em Pedagogia ou Licenciatura em Letras: 15,0 pontos (apenas um certificado); 
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3. DA SELEÇÃO  

A seleção destina-se ao preenchimento de vagas de Assistentes de Alfabetização 

Voluntários do Programa Tempo de Aprender, no âmbito do Município de Americana-SP, em 5 

(cinco) Unidades Escolares Municipais e também para cadastro reserva para vagas 

remanescentes que possam surgir nas demais unidades participantes do Programa, conforme 

Quadro I em anexo. 

Serão considerados os seguintes pré-requisitos para a seleção de Assistentes de 

Alfabetização Voluntários: 

I - Ser brasileiro(a); 

II - Ter a idade mínima de 18 (dezoito) anos, no ato da inscrição; 

III - Portar, no mínimo, o Diploma de Magistério, em nível médio, e/ou curso superior completo em 

Pedagogia ou Licenciatura em Letras; 

IV - Disponibilidade de horário para participar de reuniões de formação, com equipe técnica 

responsável pelo Programa. 

O processo de seleção (via chamamento público) para Assistentes de Alfabetização 

Voluntários será realizado pela Secretaria Municipal de Educação. 

As inscrições serão realizadas de forma remota por meio de preenchimento de um 

Formulário do Google, com link disponível no Portal do Candidato 
(https://sites.google.com/educamericana.sp.gov.br/tempodeaprender), informando os dados 

pessoais e de formação acadêmica. 

A seleção dos inscritos será realizada pela Secretaria Municipal de Educação de 

Americana-SP e se dará em uma única etapa composta de: 

1) Análise dos certificados de formação acadêmica na área de Alfabetização conforme pontuação 

de cada título acadêmico, totalizando até 100 pontos. 

A comprovação da formação acadêmica se dará por meio de envio on-line, no momento da 

inscrição, de arquivo(s) de documento, imagem ou arquivo PDF que atestem a titulação do 

candidato, e serão pontuados da seguinte forma: 

- Habilitação em Magistério – Nível Médio: 8,0 pontos (apenas um certificado); 

- Graduação em Pedagogia ou Licenciatura em Letras: 15,0 pontos (apenas um certificado);  

- Cursos de Aperfeiçoamento na Área de Educação – Carga Horária Mínima de 180 horas: 3,0 

pontos (máximo de três títulos); 

- Cursos de Especialização na Área de Educação – Carga Horária Mínima de 360 horas: 6,0 

pontos (máximo de três títulos); 

- Pós-graduação Stricto Sensu na Área de Educação – Mestrado: 20,0 pontos (apenas um 

certificado); 

- Pós-graduação Stricto Sensu na Área de Educação – Doutorado: 30,0 pontos (apenas um 

certificado). 

 

4. DAS ATRIBUIÇÕES DOS ASSISTENTES DE ALFABETIZAÇÃO DO PROGRAMA 

O Assistente de Alfabetização apoiará o Professor Alfabetizador nas Unidades Escolares 

considerando os critérios estabelecidos na Resolução nº 06, de 20 de abril de 2021/MEC.  

Conforme o artigo 11º dessa mesma Resolução, “as atividades desempenhadas pelo 

assistente de alfabetização serão consideradas de natureza voluntária, na forma definida na Lei 

nº 9.608, de 1998, sendo obrigatória a celebração do Termo de Adesão e Compromisso do 

Voluntário”. 

Considera-se serviço voluntário, a atividade não remunerada, que tenha objetivos cívicos, 

culturais, educacionais, científicos, recreativos ou de assistência social, inclusive mutualidade. 

O serviço voluntário não gera vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista 

previdenciária ou afim. 

 

5. DO TRABALHO PEDAGÓGICO DO ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 

São funções do Assistente de Alfabetização: 

- participar do planejamento das atividades juntamente com a Coordenação do Programa na 

escola; 

- cumprir carga horária de acordo com as diretrizes e especificidades do Programa; 

- auxiliar o Professor Alfabetizador nas atividades estabelecidas e planejadas;  

- acompanhar o desempenho escolar dos estudantes, inclusive efetuando o controle de 

frequência; 
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- Cursos de Aperfeiçoamento na Área de Educação – Carga Horária Mínima de 180 horas: 3,0 

pontos (máximo de três títulos); 

- Cursos de Especialização na Área de Educação – Carga Horária Mínima de 360 horas: 6,0 

pontos (máximo de três títulos); 

- Pós-graduação Stricto Sensu na Área de Educação – Mestrado: 20,0 pontos (apenas um 

certificado); 

- Pós-graduação Stricto Sensu na Área de Educação – Doutorado: 30,0 pontos (apenas um 

certificado). 

 

4. DAS ATRIBUIÇÕES DOS ASSISTENTES DE ALFABETIZAÇÃO DO PROGRAMA 

O Assistente de Alfabetização apoiará o Professor Alfabetizador nas Unidades Escolares 

considerando os critérios estabelecidos na Resolução nº 06, de 20 de abril de 2021/MEC.  

Conforme o artigo 11º dessa mesma Resolução, “as atividades desempenhadas pelo 

assistente de alfabetização serão consideradas de natureza voluntária, na forma definida na Lei 

nº 9.608, de 1998, sendo obrigatória a celebração do Termo de Adesão e Compromisso do 

Voluntário”. 

Considera-se serviço voluntário, a atividade não remunerada, que tenha objetivos cívicos, 

culturais, educacionais, científicos, recreativos ou de assistência social, inclusive mutualidade. 

O serviço voluntário não gera vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista 

previdenciária ou afim. 

 

5. DO TRABALHO PEDAGÓGICO DO ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 

São funções do Assistente de Alfabetização: 

- participar do planejamento das atividades juntamente com a Coordenação do Programa na 

escola; 

- cumprir carga horária de acordo com as diretrizes e especificidades do Programa; 

- auxiliar o Professor Alfabetizador nas atividades estabelecidas e planejadas;  

- acompanhar o desempenho escolar dos estudantes, inclusive efetuando o controle de 

frequência;  

- elaborar e apresentar à coordenação, relatório dos conteúdos e atividades realizadas 

mensalmente;  

- cumprir com responsabilidade, pontualidade e assiduidade suas obrigações junto ao Programa; 

- realizar as formações indicadas no portal AVAMEC e pela Secretaria Municipal de Educação. 

 

6. DA CARGA HORÁRIA/REMUNERAÇÃO 

 O trabalho do Assistente de Alfabetização é considerado de natureza voluntária (na forma 

da Lei nº 9.608/1998) – Lei do Voluntariado. 

Para ressarcimento de despesas pessoais (alimentação e transporte), os candidatos 

selecionados receberão um valor proporcional ao número de turmas assumidas por ele. O serviço 

voluntário não gera vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdência ou 

afim.  

A atividade do Assistente de Alfabetização junto ao Professor Alfabetizador dar-se-á por 

um período de 5 (cinco) horas semanais por turma. 

Os atendimentos de cada assistente não podem, somados, ultrapassar 40 (quarenta) horas 

semanais, sendo atribuído até 8 (oito) turmas ou outra combinação equivalente, de acordo com 

lista de classificação, em termos de quantidades de horas semanais, a título de ressarcimento de 

despesas pessoais, conforme descrito abaixo: 

UNIDADES ESCOLARES NÃO VULNERÁVEIS (05 horas semanais por turma): R$ 150,00 mensais 
 

Observação: As escolas da rede municipal de ensino de Americana, participantes do programa 

Tempo de Aprender, foram pré-definidas pelo MEC como unidades não vulneráveis, de acordo 

com os critérios estabelecidos pela Resolução nº 06, de 20 de abril de 2021/MEC, em seu artigo 

3º, § 1º e 2º. 

 

7. DAS INSCRIÇÕES 

A inscrição do candidato implicará no conhecimento e aceitação tácita das normas e 

condições estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento. 

A inscrição dos candidatos à Assistentes de Alfabetização via Chamamento Público 

consiste em preenchimento on-line de Formulário do Google, no Portal do Candidato 

(https://sites.google.com/educamericana.sp.gov.br/tempodeaprender), informando os dados 
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- elaborar e apresentar à coordenação, relatório dos conteúdos e atividades realizadas 

mensalmente;  

- cumprir com responsabilidade, pontualidade e assiduidade suas obrigações junto ao Programa; 

- realizar as formações indicadas no portal AVAMEC e pela Secretaria Municipal de Educação. 

 

6. DA CARGA HORÁRIA/REMUNERAÇÃO 

 O trabalho do Assistente de Alfabetização é considerado de natureza voluntária (na forma 

da Lei nº 9.608/1998) – Lei do Voluntariado. 

Para ressarcimento de despesas pessoais (alimentação e transporte), os candidatos 

selecionados receberão um valor proporcional ao número de turmas assumidas por ele. O serviço 

voluntário não gera vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdência ou 

afim.  

A atividade do Assistente de Alfabetização junto ao Professor Alfabetizador dar-se-á por 

um período de 5 (cinco) horas semanais por turma. 

Os atendimentos de cada assistente não podem, somados, ultrapassar 40 (quarenta) horas 

semanais, sendo atribuído até 8 (oito) turmas ou outra combinação equivalente, de acordo com 

lista de classificação, em termos de quantidades de horas semanais, a título de ressarcimento de 

despesas pessoais, conforme descrito abaixo: 

UNIDADES ESCOLARES NÃO VULNERÁVEIS (05 horas semanais por turma): R$ 150,00 mensais 
 

Observação: As escolas da rede municipal de ensino de Americana, participantes do programa 

Tempo de Aprender, foram pré-definidas pelo MEC como unidades não vulneráveis, de acordo 

com os critérios estabelecidos pela Resolução nº 06, de 20 de abril de 2021/MEC, em seu artigo 

3º, § 1º e 2º. 

 

7. DAS INSCRIÇÕES 

A inscrição do candidato implicará no conhecimento e aceitação tácita das normas e 

condições estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento. 

A inscrição dos candidatos à Assistentes de Alfabetização via Chamamento Público 

consiste em preenchimento on-line de Formulário do Google, no Portal do Candidato 

(https://sites.google.com/educamericana.sp.gov.br/tempodeaprender), informando os dados  

pessoais e de formação acadêmica, cuja comprovação se dará por meio de inserção de 

arquivo(s) de documento, imagem ou arquivo PDF que atestem a titularidade do(a) candidato(a). 

Não será cobrada taxa de inscrição. 

Documentos exigidos no Ato da Inscrição a serem anexados no Formulário do Google: 

I - Carteira de Identidade (frente e verso); 

II - Comprovante de registro de nascimento dos(as) filhos(as) menores de 18 (dezoito) anos; 

III - Diploma acompanhado do Histórico Escolar ou Acadêmico (frente e verso); 

IV - Certificados de cursos complementares na área de atuação (Educação); 

As informações prestadas na ficha de inscrição para o Chamamento Público são de inteira 

responsabilidade do candidato, cabendo à Secretaria Municipal de Educação de Americana-SP 

(responsável pela seleção dos Assistentes de Alfabetização) o direito de exclusão da inscrição, 

caso comprove a incompatibilidade das informações solicitadas. 

A inscrição não será efetuada sem a devida apresentação da documentação exigida. 

Ao término da inscrição, será enviado automaticamente, pelo Formulário do Google, o 

comprovante de inscrição no processo de seleção do Chamamento Público, com todas as 

informações prestadas, para o e-mail informado no ato de inscrição do candidato. 

 

8. CRONOGRAMA 

28/04: Divulgação do Edital de Seleção em Diário Oficial, Site da Prefeitura e Redes Sociais das 

Unidades Escolares. 

28/04 a 08/05: Inscrição dos interessados via Portal do Candidato. 

17/05: Publicação da classificação no Portal do Candidato. 

17/05: Início das convocações dos candidatos aprovados para assumirem as vagas disponíveis. 

A partir de 18/05: Assinatura do Termo de Adesão e Compromisso do Programa na Secretaria 

de Educação dos candidatos convocados. 

A partir de 19/05: Início das atividades nas Unidades Escolares. 

A partir de 19/05: Cadastro dos Assistentes de Alfabetização Voluntários no Portal do Programa 

Tempo de Aprender. 

A partir de 19/05: Formação inicial realizada no portal AVAMEC. 
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pessoais e de formação acadêmica, cuja comprovação se dará por meio de inserção de 

arquivo(s) de documento, imagem ou arquivo PDF que atestem a titularidade do(a) candidato(a). 

Não será cobrada taxa de inscrição. 

Documentos exigidos no Ato da Inscrição a serem anexados no Formulário do Google: 

I - Carteira de Identidade (frente e verso); 

II - Comprovante de registro de nascimento dos(as) filhos(as) menores de 18 (dezoito) anos; 

III - Diploma acompanhado do Histórico Escolar ou Acadêmico (frente e verso); 

IV - Certificados de cursos complementares na área de atuação (Educação); 

As informações prestadas na ficha de inscrição para o Chamamento Público são de inteira 

responsabilidade do candidato, cabendo à Secretaria Municipal de Educação de Americana-SP 

(responsável pela seleção dos Assistentes de Alfabetização) o direito de exclusão da inscrição, 

caso comprove a incompatibilidade das informações solicitadas. 

A inscrição não será efetuada sem a devida apresentação da documentação exigida. 

Ao término da inscrição, será enviado automaticamente, pelo Formulário do Google, o 

comprovante de inscrição no processo de seleção do Chamamento Público, com todas as 

informações prestadas, para o e-mail informado no ato de inscrição do candidato. 

 

8. CRONOGRAMA 

28/04: Divulgação do Edital de Seleção em Diário Oficial, Site da Prefeitura e Redes Sociais das 

Unidades Escolares. 

28/04 a 08/05: Inscrição dos interessados via Portal do Candidato. 

17/05: Publicação da classificação no Portal do Candidato. 

17/05: Início das convocações dos candidatos aprovados para assumirem as vagas disponíveis. 

A partir de 18/05: Assinatura do Termo de Adesão e Compromisso do Programa na Secretaria 

de Educação dos candidatos convocados. 

A partir de 19/05: Início das atividades nas Unidades Escolares. 

A partir de 19/05: Cadastro dos Assistentes de Alfabetização Voluntários no Portal do Programa 

Tempo de Aprender. 

A partir de 19/05: Formação inicial realizada no portal AVAMEC. 

 

9. DA QUANTIDADE DE VAGAS 

Conforme informado no Quadro I, em anexo, a seleção destina-se ao preenchimento de 

vagas de Assistentes de Alfabetização Voluntários do Programa Tempo de Aprender no âmbito 

do Município de Americana-SP em 5 (cinco) Unidades Escolares Municipais e cadastro reserva 

para demais unidades participantes do Programa. 

 

10. DA CLASSIFICAÇÃO 

A nota final do candidato será a somatória dos pontos da titulação acadêmica indicada e 

comprovada no momento da inscrição. 

O candidato será eliminado caso não atenda as exigências deste Edital.  

A classificação será organizada e publicada, por ordem decrescente de pontuação, no 
Portal do Candidato (https://sites.google.com/educamericana.sp.gov.br/tempodeaprender) e no 

mural da Secretaria Municipal de Educação de Americana-SP. 

Em caso de empate na pontuação da classificação, terá preferência, sucessivamente, o 

candidato que tenha: 

I - Maior idade; 

II - Maior número de filhos menores de 18 (dezoito) anos. 

Todos os candidatos classificados serão considerados aprovados, constituindo assim, o 

banco de Assistentes de Alfabetização Voluntários do Programa Tempo de Aprender. 

O candidato deverá acessar, periodicamente, o Portal do Candidato e acompanhar novas 

publicações e convocações para as vagas que surgirem. 

 

11. DA LOTAÇÃO 

A lotação obedecerá à ordem decrescente de classificação dos candidatos aprovados na 

seleção e o atendimento dos critérios estabelecidos neste Edital. 

Os candidatos classificados, preenchidos os requisitos constantes no item 3 deste Edital, 

assinarão, na sede da Secretaria Municipal de Educação, o Termo de Adesão e Compromisso 

para prestar a atividade de Assistentes de Alfabetização Voluntário, pelo prazo de até 08 (oito) 

meses, período este que poderá ser alterado de acordo com normas e diretrizes a serem 

estabelecidas pelo FNDE/MEC. 
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9. DA QUANTIDADE DE VAGAS 

Conforme informado no Quadro I, em anexo, a seleção destina-se ao preenchimento de 

vagas de Assistentes de Alfabetização Voluntários do Programa Tempo de Aprender no âmbito 

do Município de Americana-SP em 5 (cinco) Unidades Escolares Municipais e cadastro reserva 

para demais unidades participantes do Programa. 

 

10. DA CLASSIFICAÇÃO 

A nota final do candidato será a somatória dos pontos da titulação acadêmica indicada e 

comprovada no momento da inscrição. 

O candidato será eliminado caso não atenda as exigências deste Edital.  

A classificação será organizada e publicada, por ordem decrescente de pontuação, no 
Portal do Candidato (https://sites.google.com/educamericana.sp.gov.br/tempodeaprender) e no 

mural da Secretaria Municipal de Educação de Americana-SP. 

Em caso de empate na pontuação da classificação, terá preferência, sucessivamente, o 

candidato que tenha: 

I - Maior idade; 

II - Maior número de filhos menores de 18 (dezoito) anos. 

Todos os candidatos classificados serão considerados aprovados, constituindo assim, o 

banco de Assistentes de Alfabetização Voluntários do Programa Tempo de Aprender. 

O candidato deverá acessar, periodicamente, o Portal do Candidato e acompanhar novas 

publicações e convocações para as vagas que surgirem. 

 

11. DA LOTAÇÃO 

A lotação obedecerá à ordem decrescente de classificação dos candidatos aprovados na 

seleção e o atendimento dos critérios estabelecidos neste Edital. 

Os candidatos classificados, preenchidos os requisitos constantes no item 3 deste Edital, 

assinarão, na sede da Secretaria Municipal de Educação, o Termo de Adesão e Compromisso 

para prestar a atividade de Assistentes de Alfabetização Voluntário, pelo prazo de até 08 (oito) 

meses, período este que poderá ser alterado de acordo com normas e diretrizes a serem 

estabelecidas pelo FNDE/MEC.  

Em caso de desistência, será convocado o próximo candidato classificado, segundo a 

ordem decrescente da lista de classificação. 

Caso o candidato não tenha interesse na vaga da unidade disponível no momento que for 

convocado, este permanecerá na lista de cadastro reserva para vagas provenientes de futuras 

desistências. 

 

12. DISPOSIÇÕES GERAIS 

O Assistente de Alfabetização receberá, a título de ressarcimento de despesas pessoais 

(alimentação e transporte), o valor instituído pela Resolução nº 06, de 20 de abril de 2021/MEC, 

artigo 7º.  

O Assistente de Alfabetização selecionado para desenvolver as atividades de apoio ao 

Professor Alfabetizador terá carga horária diária mínima de 60 (sessenta) minutos por turma. 

Os candidatos selecionados deverão participar de uma formação oferecida pelo Ministério 

da Educação, via plataforma on-line, a ser definida posteriormente à assinatura do Termo de 

Adesão e Compromisso. 

O Assistente de Alfabetização Voluntário poderá se desligar do Programa Tempo de 

Aprender a qualquer tempo, preenchendo, obrigatoriamente, o Termo de Desistência na Unidade 

Escolar ou na Secretaria de Educação, disponibilizando, assim, a sua vaga para outro Assistente. 

O Assistente de Alfabetização Voluntário poderá ser desligado do Programa Tempo de 

Aprender a qualquer tempo, em caso de não corresponder às finalidades e objetivos previstos 

neste Edital e no Regimento Escolar da Unidade. 

A viabilização do Programa Tempo de Aprender demanda repasse de recursos do Governo 

Federal, condicionando o início e a permanência das ações a essa liberação. 

Os casos omissos deste Edital serão deliberados pela Secretaria de Municipal Educação 

de Americana-SP. 
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ANEXO I 
 
 

Quadro I. Vagas disponíveis por unidade escolar 
 

Unidades Escolares da Secretaria 
Municipal de Educação de 

Americana participantes do 
Programa Tempo de Aprender 

Carga 
horária 

semanal 
(escolas não 
vulneráveis) 

Quantidade de turmas por 
escola/período 

To
ta

l d
e 

tu
rm

as
 

C
ar

go
s/

pe
río

do
 

1º ano 2º ano 

In
te

gr
al

 

M
an

hã
 

Ta
rd

e 

In
te

gr
al

 

M
an

hã
 

Ta
rd

e 

CIEP Milton Santos 5 horas/turma - - - - - 3 3 1 Tarde 
 

+ Cadastro Reserva 

CIEP Octávio Cesar Borghi 5 horas/turma 3 - - 3 - - 6 1 Integral 
 

+ Cadastro Reserva 

CIEP Oniva de Moura Brizola 5 horas/turma 3 - - 4 - - 7 1 Integral 
 

+ Cadastro Reserva 

EMEF Jonas Correa de Arruda Filho 5 horas/turma - - 2 - - - 2 1 Tarde  
 

+ Cadastro Reserva 

EMEF Paulo Freire 5 horas/turma - - - - - 4 4 1 Tarde 
 

+ Cadastro Reserva 

CIEP Anísio Spínola Teixeira 5 horas/turma - - - - - - - Cadastro 
Reserva  

CIEP Maria Nilde Mascellani 5 horas/turma - - - - - - - Cadastro 
Reserva 

CIEP Philomena Magaly Makluf Rossetti 5 horas/turma - - - - - - - Cadastro 
Reserva 

EMEF Darcy Ribeiro 5 horas/turma - - - - - - - Cadastro 
Reserva 

EMEF Florestan Fernandes 5 horas/turma - - - - - - - Cadastro 
Reserva 

Total 5 Cargos 
 

+ Cadastro Reserva 
 

 

Americana, 27 de abril de 2022

VINICIUS GHIZINI
Secretário de Educação
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SECRETARIA DE SAÚDE
 

EDITAL DE ELEIÇÃO DOS NOVOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE SAÚDE PARA O TRIÊNIO 2022-2025

Prefeitura Municipal de Americana 

Secretaria de Saúde 

Conselho Municipal de Saúde 
 

  Rua Anhanguera, 80 Centro – Americana/SP 
CEP: 13466-060  Fone: (19) 3462-5456  e-mail: comsaude@saudeamericana.com.br 

 

O Conselho Municipal de Saúde de Americana, no uso de suas atribuições conferidas pelas leis 
8080/90 e 8142/90 e seguindo o que consta na Resolução nº 453/2012 do Conselho Nacional de 
Saúde, na Lei Municipal nº 2524/91 e Resolução nº 303/2019 de 20 de fevereiro de 2019, 
TORNA PÚBLICO as datas e horários em que ocorrerão as reuniões para escolha dos novos 
conselheiros municipais de saúde para o Triênio 2022-2025. 
 
As entidades/órgãos citadas na Resolução nº 453/2012 e Resolução nº 303/2019, descritas no 
cronograma abaixo: deverão indicar dois representantes (titular e suplente) para participarem da 
reunião/eleição, observando-se os seguintes requisitos: 
 

1. A indicação deverá ser aprovada em reunião com membros da entidade/órgão; 
2. A indicação deverá ser encaminhada à Secretaria Executiva do Conselho 
Municipal de Saúde através de ofício até 15 de junho de 2022, junto a cópia do 
Estatuto da entidade, ata de aprovação e lista de presença da reunião de indicação 
dos representantes, no endereço Rua Anhanguera nº 80 – Centro – CEP 13466-
060 – Americana/SP. 
3. O indicado para o segmento de usuário, não poderá estar comprometido de 
forma direta ou indireta com os demais segmentos (gestores, prestadores de 
serviços e profissionais de saúde), não possuindo qualquer vínculo empregatício na 
área de saúde. 
 

Todas as reuniões/eleições serão realizadas na sede do Conselho Municipal de Saúde, localizada 
na Rua Anhanguera nº 80 – Centro – CEP 13466-060 – Americana/SP. 
 

Americana, 21 de abril de 2022. 
 
 

        Conceição Ap. Fagionato                                           Neyde Martins  Kessamiguiemon 
   Presidente                                                                1ª Secretária 

 
CALENDÁRIO - ELEIÇÕES COMSAÚDE 2022 

Horário 21/06/2022 22/06/2022 23/06/2022 

Das 9:00 às 
10:00 

 Associações de Pessoas com Patologias; 
 Associações de Pessoas com Deficiências; 
 Movimentos Sociais e Populares, 

Organizados (Movimento Negro, LGBT...); 
 Movimentos Organizados de Mulheres, em 

Saúde; 
 Entidades de Aposentados e Pensionistas; 
 Entidades Congregadas de Sindicatos, 

Centrais Sindicais, Confederações e 
Federações de Trabalhadores Urbanos e 
Rurais; 

 Entidades de Defesa do Consumidor; 
 Organizações de Moradores; 
 Entidades Ambientalistas;  
 Organizações Religiosas;  
 Entidades Patronais. 

 

 Trabalhadores da Área de Saúde: 
Associações, Confederações, Conselhos 
de Profissões Regulamentadas, 
Federações e Sindicatos, Obedecendo as 
Instâncias Federativas; 

 Comunidade Científica; 
 Entidades Públicas, de Hospitais 

Universitários e Hospitais Campo de 
Estágio, de Pesquisa e 
Desenvolvimento; 

 

 Entidades dos 
Prestadores de Serviço 
de Saúde; 

 Governo. 
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DEPARTAMENTO DE ÁGUA E 
ESGOTO

 

PORTARIA Nº 1.176, DE 28 DE ABRIL DE 2022.

"Que constitui Comissão de Sindicância".

O Diretor de Unidade Executiva do Departamento de Água e Esgoto de 

Americana, Marcos Eduardo Morelli, no uso das atribuições que lhe são 

conferidas por lei,

RESOLVE:

  Artigo 1º - Constituir Comissão Processante Administrativa referente ao 

Processo Administrativo Sancionatório nº 398/2022. 

  Artigo 2º - A Comissão será composta pelos servidores: 

  - Cassia Regiane Reinhel Carmona, mat. 1598

  - Ademir Devechi Pacheco, mat. 606

  - Sonia Bonesso, mat. 961

  - Rosana de Godoy, mat. 1496

  - Karina Cristiane Maule, mat. 1309

  Artigo 3º - A presidência da Comissão poderá ser exercida pelo primei-

ro membro indicado, que terá prazo de 30 (trinta) dias para entrega do 

relatório final.

  Artigo 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Americana, 28 de abril de 2022

MARCOS EDUARDO MORELLI
DIRETOR DE UNIDADE EXECUTIVA
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