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N° 201/22

N° 62/22
PROCESSO LICITATÓRIO:
MODALIDADE:DISPENSA

N.O
OI

OBJETO:

Contratação de empresa especializada para a organizaçao e

realização de Processo Seletivo para provimento de cargos de
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE da Prefeitura Municipal de
Novo Horizonta - SP, conforme o Termo de Referência em anexo.
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Prefeitura Municipal de Novo Horizonte
Praça Dr. Euclydes Cardoso Castilho, 185 - Centro  - Tel. (17) 3543-9012 / 3543-9000

CNPJ N.® 45.152.139/0001-99 ^rJl ^

Novo Horizonte, 27 de junho de 2022.

Da

Secretaria Municipal de Saúde

Para

Gabinete

Senhor Prefeito,

Para atender ao programa Estratégia de Saúde da Família (ESF) que visa e
prioriza as ações de prevenção, promoção e recuperação da saúde das pessoas, de forma integral e
contínua, por meio de atendimentos prestados na unidade básica de saúde, no domicílio ou através
da mobilização da comunidade, se faz necessário a abertura de processo seletivo para a contratação

de Agentes Comunitário de Saúde (Lei Federal n° 11.350/2006).

Atualmente está em funcionamento o programa na DBS do Jardim Santa

Clara, parcialmente, sendo necessário a complementaçào das equipes. Portanto, para consolidar o
programa no município, necessitamos do seguinte:

Número de ACS por Unidade de Saúde e total consolidado

UBS SÃO BENEDITO

População estimada: 6899

N° ACS: 9

UBS SANTA CLARA

População estimada: 7926

N° ACS: 10 (já possuímos 6, restando 4 vagas)

1

UBS SÃO VICENTE

População estimada: 5151

ACS: 6

? 1 )i cíc^!

■  0



% A
- 4 *' ••

Prefeitura Municipal de Novo Horizontec.

2^* Praça Dr. Euclydes Cardoso Castilho, 185 ~ Centro  - Tel. (17) 3543-9012 / 3543-9000
CNPJ N.° 45.152.139/0001-99 03

UBS ALVORADA

População estimada: 4468

N° ACS: 6

UBS CENTRAL

População estimada: 12931

N° ACS: 17

TOTAL

População estimada: 37375

N° ACS: 48 (deduzidos 6 existentes, necessário 42)

Considerando a necessidade de complementar as vagas existentes, solicito

ainda seja elaborado projeto de lei aumentando de 24 para 48 vagas do emprego de Agente

Comunitário de Saúde.

Cabe ainda esclarecer que os salários desses profissionais será coberto pelo
programa através de verbas federais próprias do SUS.

Sem mais, coloco-me a disposição para maiores esclarecimentos que se
fizerem necessários.

AMARIL

Secretária Municipal de Saúde
DE TOLEDO PIZA



1
.1 ^

Ii mn II

A
9^4.

Diretoria do Departamento Municipal de Serviços Administrativos

Processo 811/2022

Encaminhe-se à Diretoria de Recursos Humanos
« , . ^ para que, junto aoGabmete do Senhor Prefeito Municipal, veja da possibilidade de atendimento do solicitado.

Novo Horizonte 28 de junho de 2022

Paula

Diretora,:dí
íi^bnzalez

^ De^rtamento de
Serviços Administrativos
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Prefeitura Municipal de Novo Horizonte
Praça Dr. Euclydes Cardoso Castilho, 185 - Centro  - Tel. (17) 3543-9012 / 3543-9000

CNPJ N.® 45.152.139/0001-99
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Novo Horizonte, 11 de julho de 2022.

Da

Diretoria de Recursos Humanos

Para

Gabinete

Senhor Prefeito,

Em atenção despacho deao fls. 04, para dar

andamento respectivoao seletivo.processo apresento anexo o

projeto básico, bem como as propostas coletadas de
empresas para a

solicitando desde já a autorização para

ação ou contratação por dispensa.

o

onde

realização do certame.

respectivo processo de licit

se enquadrar a situação.

Das propostas apresentadas conforme quadro abaixo,

destacamos a de menor valor (R$ 4.500,00), da empresa GL

Consultoria:

EMPRESA
VALOR

GL Consultoria
R$ 4.500,00

PCN Concursos Ltda.
R$6.000.00

Phoenix Assessoria e Consultoria
R$ 7.000.00

CONSCAM
R$ 7.700.00

KLC Consultoria
R$4.800.00

IBGP
R$ 12.300,00
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Prefeitura Municipal de Novo Horizonte-^
Praça Dr, Euclydes Cardoso Castilho, 185 - Centro  - Tel. (17) 3543-9012 / 3543-9000 p -0Í> ^

CNPJ N.»45.152.139/0001-99 ^

Quanto ao aumento de vagas para o emprego de Agente

Comunitário de Saúde,

agilizado,

elaboração pela Diretoria de

desme

possa ser
apre

mbrei do presente processo para que

sentando ante projeto de lei para

Administração.

Sem coloco-memais. a  disposição para mais

esclarecimentos que se façam necessários.

LuXs Antôn$^&'-í»íiheirõ
Diretor

CRASP-51.518 CRC1SP298122



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE - SPF M
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4 CNPJ(MF) 45.152.139/0001-99
5^Emancipado em 28/10/1917

PROJETO BÁSICO

I - OBJETO:

I.l. Contratação de empresa para “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA
REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE EMPREGO
PUBLICO incluindo todos os procedimentos administrativos
compreendendo o fornecimento de todo
especificações a seguir;

necessários,
0 material empregado, conforme

Elaboração do Decreto de Regulamentação do Processo Seletivo

Elaboração dos Editais das Inscrições:

- o processo seletivo será realizado para atendimento a 5 (cinco) unidades de
saude, através de editais específicos para cada unidade de saúde, á vista das
exigencias legais de residência do candidato no local geográfico de abrangência.

- Elaboração e moldagem da Minuta dos Editais
contratante.

para ãpresentação ao órgão

- Definição de critérios para recebimento de inscrições.

- Especificação de disciplinas
aprovação.

- Elaboração e definição do conteúdo e bibliografias.

- Regulamentação da forma de nomeação, processo de identificação e
Identificação de provas, recursos e demais dados necessários. ’

- Seleção e convocação das bancas examinadoras.

e peso de provas, bem como média para

Praça Dr. Euclydes Cardoso Castilho. 185 - Novo Horizonte - SP Fone 17 3543 9000
-CEP 14960-000
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- Preparação de manual do candidato e fichas de inscrição, bem como todo
material de apoio para a equipe responsável pelas inscrições.

CONFECÇÃO DE EXTRATO DE TODOS OS EDITAIS PARA PUBLICAÇÃO
JUNTO A IMPRENSA.

- Programa informatizado para processamento das inscrições para recebimento
na rede bancária.

- Treinamento aos encarregados do recebimento das Inscrições.

- Assessoramento de especialistas, para orientações técnicas e jurídicas,

“ Ficha cadastro para processamento das inscrições.

- Análise de todas as inscrições efetivadas, objetivando a sua homologação.

- Emissão de relatório de candidatos |
número de inscrição e as inscrições indeferidas

Serão de responsabilidade do Município de Novo Horizonte
publicações oficiais dos atos pertinentes
do Município.

por ordem alfabética contendo ca

efetivar tod

rgo e

com motivação de indeferimento.

as as
ao processo seletivo na Imprensa Oficial

fornecimento de todos os demais editais necessários para
PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO SELETIVO.

PROVA OBJETIVA:

- As provas teórico objetivas, de caráter classificatório
critérios estabelecidos em Editai conterão 30
05 opções de resposta.

e eliminatório, conforme

questões, de múltipla escolha com

Elaboração de questões inéditas em conformidade com o nível de escolaridade
do cargo, bem como as atribuições, dispondo de profissionais de nívei

superior,

Praça Dr. Euclydes Cardoso Castilho, 185 Novo Horizonte - SP Fone 17 3543 9000 - CEP 14960-000
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devidamente habilitados, com responsabilidade técnica e registro no respectivo
Órgão de Classe.

- Análise técnica das questões com revisão em português.

- Digitação e editoração de provas.

- Impressão dos cadernos de questões.

- Manter o sigilo das questões e a segurança da prova e da banca examinadora.

- Seleção e verificação dos locais para aplicação das provas e definição de datas
em conjunto com a Contratante.

- Distribuição dos candidatos no local das provas.

Emissão de relação geral dos candidatos em ordem alfabética, contendo o local
de realização das provas.

- Mapeamento e identificação de salas na realização das provas.

- Elaboração de material de apoio para provas, tais como; etiquetas para
envelopamento dos cartões de respostas, listas de presença, etiquetas para
envelopamento dos cadernos de questões, cartões de respostas e relatórios.

- Acondicionamento e transporte de caderno e grade ao local das provas, com o
devido lacre garantidor de sigilo e segurança.

- Selecionar, convocar, treinar e remunerar
provas.

0 pessoal envolvido na aplicação das

- Aplicação efetiva das provas com a presença de equipe centra e de
coordenação proporcional ao número de candidatos.

- Elaboração de atas e listas de presença.

- Divulgação do gabarito oficial, logo após o término das provas.

Praça Dr. Euclydes Cardoso Castilho, 185 - Novo Horizonte SP Fone 17 3543 9000 - CEP 14960-000
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- Proceder a leitura dos cartões de respostas, através da leitura ótica.

- Fazer a crítica da gravação dos cartões de

- Emissão de boletins individuais e relatório de notas de todos os candidatos.

- Possibilitar a correção e entrega dos resultados da Prova Escrita, na mesma
data de sua realização, tendo em vista a utilização de sistema informatizado com
rapidez e segurança.

- Emitir relatório das notas dos candidatos para publicação.

- Os valores das inscrições serão destinados

REVISÃO DE QUESTÕES E RECURSOS

- Promover a coleta dos recursos encaminhados
edital.

respostas.

aos cofres Públicos Municipais.

segundo as regras definidas em

- Encaminhar os pedidos de revisão das bancas Examinadoras

- Fundamentar as respostas aos pedidos de recursos impetrados
de parecer individualizado.

para análise.

com emissão

- Auxiliar quando necessário as notas das provas.

PROCESSAMENTO E CLASSIFICAÇÃO FINAL DOS CANDIDATOS

- Emissão de relatório de notas englobando todas
as etapas do processo seletivo.

-Realização de critérios de desempate de notas, conforme determinado ao edital
de inscrições, realizando,
classificação final.

em ato público sorteio de empates para definição da

~ Elaboração de relatório de homologação final
por ordem de classificação.

contemplando todos os aprovados

Praça Dr. Euclydes Cardoso Castilho, 185 - Novo Horizonte - SP Fone 17 3543 9000
-CEP 14960-000
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4 CNPJ (MF) 45.152.139/0001-99 Emancipado em 28/10/1917

DOSSIÊ:

Confecção de dossiê completo contemplando todos os elementos
administrativos concernentes ao certame, que servirá de base para o órgão
público, bem como será demonstrado ao Tribunal de Contas, quando da auditoria;
com oferta de uma cópia a Secretaria Municipal de Educação.

QUADRO I - FUNÇÕES DISPONIBILIZADOS PARA PROCESSO SELETIVO

Nível de

Escolaridade
Padrão

Salarial
Salário

Mensal
Empregos Vagas Observação
Agente
Comunitário
de Saúde

Residir na área da

comunidade de abrangência
para cada unidade ESF

16 +
Ensino Médio 2 R$ 1-497,20CR

Observação: CR = Cadastro de Reserva

Gestão do Contrato:

Secretaria Municipal de Saúde

Praça Dr. Euclydes Cardoso Castilho, 185 Novo Horizonte - SP Fone 17 3543 9000 - CEP 14960-000



Locamail :: Processo Seletivo

Processo Seletivo

Luís Antonio Pinheiro <pinheiro.drhu@novohorizonte.sp.gov.br>

<proamassessoriaeconsultoria@yahoo.com.br>

04/07/2022 15:47

https://
Assunto:

De

Para:

Data

webmail-seguro.com.br/?_task=maü&_fram...

• PROJETO BÁSICO PROCESSO SELETIVO ACS 2022.pdf (-85 KB)

A Prefeitura Municipal de Novo Horizonte pretende realizar processo seletivo para a área da saúde, para o
emprego de Agente Comunitário de Saúde, conforme Projeto Básico Anexo. Observo que são cinco unidades de
saúde a serem atendidas, e portanto o processo terá 5 editais pois os candidatos devem residir em cada
unidade. Solicitamos caso seja de interesse, proposta para sua elaboração. No caso será realizada no regime de
dispensa. Por favor, temos urgência.

Luís Antonio Pinheiro

Diretor de Recursos Humanos

CRASP51580 CRC1SP298122

1 Of 1 04/07/2022 16:02



Locamail:: Processo Seletivo

Processo Seletivo

Luís Antonio Pinheiro <pinheiro.drhu@novohorizoníe.sp.gov.br>

<phoenixsrvOO@gmail.com>

04/07/2022 15:49

https:/
Assunto:

De

Para:

Data

Mebmail-seguro.com.br/?_task=mail& fram..

• PROJETO BÁSICO PROCESSO SELETIVO ACS 2022.pdf (-85 KB)

A Prefeitura Municipal de Novo Horizonte pretende realizar
H A ^ proccsso scietivo para a área da saúde, para oemprego de Agente Comunitário de Saude, conforme Projeto Básico Anexo. Observo que são cinco unidades de

f n H H e portanto o processo terá 5 editais pois os candidatos devem residir em cada
dknpni Solicitamos caso seja de interesse, proposta para sua elaboração. No caso será realizada no regime dedispensa. Por favor, temos urgência.

Luls Antonio Pinheiro
Diretor de Recursos Humanos
CRASP51580 CRC1SP298122

1 Of 1

04/07/2022 16:03



Locamail:: Processo Seletivo

Processo Seletivo

Luís Antonio Pinheiro <pinheiro.drhu@novohorizonte.sp.gov.br>

<pcnconcursos@yahoo,com>

04/07/2022 15:50

https://
Assunto:

De

Para:

Data

webmail-seguro.com.br/?_task=maü&_fram...

A Prefeitura Municipal de Novo Horizonte pretende realizar processo seletivo para a área da saúde, para o
emprego de Agente Comunitário de Saúde, conforme Projeto Básico Anexo. Observo que são cinco unidades de
saúde a serem atendidas, e portanto o processo terá 5 editais pois os candidatos devem residir em cada
unidade. Solicitamos caso seja de interesse, proposta para sua elaboração. No caso será realizada no regime de
dispensa. Por favor, temos urgência.

Obrigado,

Luís Antonio Pinheiro

Diretor de Recursos Humanos

CRASP51580 CRC1SP298122

1 of 1
04/07/2022 16:03



Locamail :: Processo Seletivo

Processo Seletivo

Luís Antonio Pinheiro <pinheiro.drhu@novohorÍ2onte.sp.gov.br>

<contato@glconsultoria.com.br>

04/07/2022 15:53

https://
Assunto:

De

Para:

Data

webmail-seguro.com.br/?_task=mail&_fram...

• PROJETO BÁSICO PROCESSO SELETIVO ACS 2022.pdf (-85 KB)

A Prefeitura Municipal de Novo Horizonte pretende realizar processo seletivo para a área da saúde, para
emprego de Agente Comunitário de Saúde, conforme Projeto Básico Anexo. Observo que são cinco unidades de
saúde a serem atendidas, e portanto o processo terá 5 editais pois os candidatos devem residir em cada
unidade. Solicitamos caso seja de interesse, proposta para sua elaboração. No caso será realizada no regime de
dispensa. Por favor, temos urgência.

Obrigado,

Luís Antonio Pinheiro
Diretor de Recursos Humanos
CRASP51580 CRC1SP298122

1 Of 1
04/07/2022 16:03



Locamail :: Processo Seletivo

Processo Seletivo

Luís Antonio Pinheiro <pinheiro.drhu(a)novohorizonte.sp.gov.br>

<contato@institutomais.org.br>

04/07/2022 15:54

https://
Assunto:

De

Para:

Data

webmail-seguro.com.br/?_task=mail&_fram...

• PROJETO BÁSICO PROCESSO SELETIVO ACS 2022.pdf (~85 KB)

A Prefeitura Municipal de Novo Horizonte pretende realizar processo seletivo para a área da saúde, para o
emprego de Agente Comunitário de Saúde, conforme Projeto Básico Anexo. Observo que são cinco unidades de
saúde a serem atendidas, e portanto o processo terá 5 editais pois os candidatos devem residir em cada
unidade. Solicitamos caso seja de interesse, proposta para sua elaboração. No caso será realizada no regime de
dispensa. Por favor, temos urgência.

Obrigado,

Luls Antonio Pinheiro

Diretor de Recursos Humanos

CRASP51580 CRC1SP298122

1 Of 1
04/07/2022 16:04



Locamail Processo Seletivo

Processo Seletivo

Luís Antonio Pinheiro <pinheiro.drhu@novohonzonte.sp.gov.br>

<klcconsuitoria@hotmail.com>

04/07/2022 15:56

https://
Assunto:

De

Para:

Data

webmail'Seguro.com.br/?_task=mail&_fram..

• PROJETO BÁSICO PROCESSO SELETIVO ACS 2022.pdf (-85 KB)

A Prefeitura Municipal de Novo Horizonte pretende realizar processo seletivo para a área da saúde, para
emprego de Agente Comunitário de Saúde, conforme Projeto Básico Anexo. Observo que são cinco unidades de
saúde a serem atendidas, e portanto o processo terá 5 editais pois os candidatos devem residir em cada
unidade. Solicitamos caso seja de interesse, proposta para sua elaboração. No caso será realizada no regime de
dispensa. Por favor, temos urgência.

o

Luís Antonio Pinheiro

Diretor de Recursos Humanos

CRASP51580 CRC1SP298122

1 Of 1
04/07/2022 16:0^.



Locamaü Processo Seletivo

Processo Seletivo

Luís Antonio Pinheiro <pinheiro.drhu@novohorizonte.sp.gov.br>

<contato@ibgp.org.br>

04/07/2022 15:57

httpS:/
/Assunto:

De

Para:

Data

/webmail-seguro.com.br/?_task=mail& fram...

- Fls.• PROJETO BÁSICO PROCESSO SELETIVO ACS 2022.pdf (-85 KB)

A Prefeitura Municipal de Novo Horizonte pretende realizar processo seletivo para a área da saúde, para o
emprego de Agente Comunitário de Saúde, conforme Projeto Básico Anexo. Observo que são cinco unidades de
saúde a serem atendidas, e portanto o processo terá 5 editais pois os candidatos devem residir em cada
unidade. Solicitamos caso seja de interesse, proposta para sua elaboração. No caso será realizada no regime de
dispensa. Por favor, temos urgência.

Luís Antonio Pinheiro
Diretor de Recursos Humanos
CRASP51580 CRC1SP298122

1 Of 1
04/07/2022 16:04



Locamail :: Processo Seletivo
Assunto: Processo Seleti

https:/Mebmail-seguro.com.br/? task=mail& fram..
vo

Luís Antonio Pinheiro <pinheiro.drhu(3>no\/ohorizonte.sp.gov.br>

<contato@conscamweb.com.br>

De

Para:

Data 04/07/2022 15:59

• PROJETO BÁSICO PROCESSO SELETIVO ACS 2022,pdf (~85 KB)

A Prefeitura Municipal de Novo Horizonte pretende realizar processo seletivo para a área da saúde, para o
emprego de Agente Comunitário de Saúde, conforme Projeto Básico Anexo. Observo que são cinco unidades de
saude a serem atendidas, e portanto o processo terá 5 editais pois os candidatos devem residir em cada
unidade. Solicitamos caso seja de interesse, proposta para sua elaboração. No caso será realizada no regime de
dispensa. Por favor, temos urgência.

Obrigado,

Luís Antonio Pinheiro
Diretor de Recursos Humanos
CRASP51580 CRC1SP298122

1 Ofl
04/07/2022 16:05



Locamail :: Processo Seletivo

Processo Seletivo

Luís Antonio Pinheiro <pinheiro.drhu@novohorizonte.sp.gov.br>

<omni@omniconcursospublicos.com.br>

04/07/2022 16:02

https://
Assunto:

De

Para:

Data

webinail-seguro.com.br/?_task=mail& fram...

- ̂ 0
• PROJETO BÁSICO PROCESSO SELETIVO ACS 2022.pdf (-85 KB)

A Prefeitura Municipal de Novo Horizonte pretende realizar processo seletivo para a área da saúde, para o
emprego de Agente Comunitário de Saúde, conforme Projeto Básico Anexo. Observo que são cinco unidades de
saúde a serem atendidas, e portanto o processo terá 5 editais pois os candidatos devem residir em cada
unidade. Solicitamos caso seja de interesse, proposta para sua elaboração. No caso será realizada no regime de
dispensa. Por favor, temos urgência.

Luís Antonio Pinheiro

Diretor de Recursos Humanos
CRASP51580 CRC1SP298122

1 Of 1
04/07/2022 16:05



GL - CONSULTORIA
2\CNPJ 07.232.266/0001-09

Em DESEIWOLVIMENTO SOCIAL E AÇÃO EDUCATIVA S/S LTDA - EPP

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA
A) INTERESSADO

•  PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE/SP

INDICAÇÃO DA EMPRESA
•  Empresa;

•  Endereço:

GL CONSULTORIA EM DES
B)

ENVOLVIMENTO SOCIAL £ AÇÃO EDUCATIVA S/S LTDA - EPP
Rua Gastão Vidigal, N® 1262 Centro
CEP 15115-000 - Bady Bassitt - SP

07.232.266/0001-09

Isenta

CNPJ;

Inscrição Estadual:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS (OBJETO)
•  Contratação de empresa especializada para organização e realização do Processo Seletivo para provimento de cargos

do quadro de servidores da Prefeitura Municipal de Novo Horizonte/SP, conforme o termo de referência.

QUADRO I - Conforme termo de referencia

C)

Cargo Nível de Escolaridade Vagas Salário Mensal

Agente Comunitário da

Saude

Ensino Médio R$ 1.497,2016 +CR

D) PREVISÃO DE INVESTIMENTO

Pela prestação dos serviços, objeto deste Contrato, a empresa recebera o valor fixo de RS 4.500,00 (quatro mil e
quinhentos reais) ' "

E) VAUDADE

O presente orçamento tem validade de 60 dias.

BADY BASSITT, 04 DE JULHO DE 2022.

n)7.232.266/0001-09~I
GL CONSULTORIA EM DESENVOLVIMENTO
SOCIAL E AÇÂO EDUCATIVA S/S ITDA-EPP

RUA GASTÂO VIDIGAL, 1262 SALA 03
CENTRO • CEP 15US-000

L bady bassitt - SP _J SOnia Makia Cakom Gomes

Gl Consultoria

Rua Gastão Vidigal, 1262 - Centro - CEP 15115-000  - Bady Bassitt - SP
Telefax; (17) 3258 1190 - E-mail; contato@glconsultoria.com.br

Home page: wwvt/.g!consuttoria.com.br



|>CNPCN CONCURSOS LTDA.
CNPJ 44.942.182/0001-95

A

Prefeitura Municipal de Novo Horizonte
Novo Horizonte SP

Ref. Orçamento

Venho através desta apresentar orçamento

para os serviços abaixo descritos:

Serviços:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO PARA

PROVIMENTO DE EMPREGO PÚBLICO, incluindo todos os procedimentos

administrativos necessários, compreendendo o fornecimento de todo o

material empregado, para o emprego de Agente Comunitário de Saúde.

Valor dos serviços:

R$ 6.000,00 (seis mil reais)

Validade da proposta:

60 (sessenta) dias

Sem mais

Nos colocamos a disposição

Atenciosamente

Franca/SP, 04 de julho de 2022.

P<ria rWsfúM i^umtía
Sáeu AdmMxradDra
Râa.Ml-SZM
CPF S4 W5.W&4'

PERLA CRISTINA NÜMATA

SÓCIA-ADMINISTRADORA
CPF 224.905.648-03

WWW.pcnconcursos.com.br

Rua José Henrique de Almeida, 3781 - Parque Santa Hilda
Franca-SP

e-mail: pcnconcursos@yahoo.com

CEP.14.403-692



P H O E N I X
ASSESSORIA E CONSULTORIA

PROPOSTA ORÇAMENTO

MUNICÍPIO: NOVO HORIZONTE/SP

Razão Social; PHOEMtX SERVICE CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA

Endereço: AVENIDA JOSÉ LUCAS TEIXEIRA n° 828 - JARDIM LEONOR
Cidade: Guapiaçu - CEP: 15.110-000 > Fone/Fax: (17) 98142-2947

E-mail: phoenixsrv00@omail.com

CNPJ n° 39.958.127/0001-53

Objeto Valor Tota!

Serviços técnicos de elaboração, organização e execução de PROCESSO
SELETIVO para o cargo de Agente Comunitário de Saúde conforme projeto
integrante do pedido. R$ 7.000,00

Sete míl reais)

Atenciosamente

Guapiaçu, 04 de julho de 2022.

PHOEMIX SERVICE CONSULTQ^I^ SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
ELENICE POLlZELLi DE MELLO

CNPJ: 39.958.127/0001-53

Av. José Lucas Teixeira. 836, Residencial Leonor, Guapiaçu-SP - CEP: 15.110-000



Locamail :: Re: Processo Seletivo

Re: Processo Seletivo

OMNI CONCURSOS PÚBLICOS

<omni@omniconcursospublicos.com.br>

<pinheiro.drhu@novohorizonte.sp.gov.br>

05/07/2022 08:14

Assunto:

De

Para;

Data

https://webmail-seguro.com.br/?_task=mail&_fram...

Bom dia Luiz

Encaminhei a solicitação para o Pedro , ele vai entrar em contato com você

Att

Ana Carolina

44-99122-9651

Em seg., 4 de jul. de 2022 às 16:15, OMNI CONCURSOS PÚBLICOS <omni@omniconcursosDublicos.com.br> escreveu:

Forwarded message
De; Luís Antonio Pinheiro <Dinheiro.drhu@novohorizonte.sp.Qov.br>
Date: seg., 4 de jul. de 2022 às 16:03
Subject: Processo Seletivo
To: <omni@omniconcursosDublicos.com.br>

A Prefeitura Municipal de Novo Horizonte pretende realizar processo seletivo para a área da saúde, para o
emprego de Agente Comunitário de Saúde, conforme Projeto Básico Anexo. Observo que são cinco unidades
de saúde a serem atendidas, e portanto o processo terá 5 editais pois os candidatos devem residir em cada
unidade. Solicitamos caso seja de interesse, proposta para sua elaboração. No caso será realizada no regime
de dispensa. Por favor, temos urgência.

Luís Antonio Pinheiro

Diretor de Recursos Humanos
CRASP51580 CRC1SP298122

OMNI CONCURSOS PÚBLICOS LTDA ME

RUA PONTA GROSSA, 157, ZONA 08, MARINGÁ - PR
CNPJ N° 20.311.290/0001-00

TELEFONE: 44 3354-8069

CEP 87.050-590

MARINGÁ - PR

OMNI CONCURSOS PÚBLICOS LTDA ME

RUA PONTA GROSSA, 157, ZONA 08, MARINGÁ - PR
CNPJ N** 20.311.290/0001-00

TELEFONE: 44 3354-8069

CEP 87.050-590

MARINGÁ - PR

1 of 1
05/07/2022 09:01
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A Prefeitura Municipal de Novo Horizonte - SP.

ORÇAMENTO

Razão Social: CONSALTER & CAMARGO CONCURSOS E TREINAMENTOS LTDA

Endereço Completo: Rua Carlos Trecenti n® 340 - Vüa Santa Cecília, no Município de

Lençóis Paulista/SP, CEP; 18.683-214.

Fone: (14) 3264-1113

CNPJ: 43.695.181/0001-20

Inscrição Municipal: 32792 Inscrição Estadual: Isento

E-mail: contatofo).conscamweb.com.br

OBJETO: Elaboração de Orçamento para realização de Processo Seletivo para a seguinte função:
- Agente Comunitário de Saúde (atendimento a 5 (cinco) unidades de saúde).

São obrigações da contratada:

CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ENVIADO POR EMAIL EM 04/07/2022.

A Contratante resoonsabilizar-se-á oor:

CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ENVIADO POR EMAIL EM 04/07/2022.

ITEM ESPECIFICAÇÃO VALOR R$

01 Processo Seletivo R$ 7.700.00

ZValor Total R$ 7.700,00

Orçamento válido por 60 (sessenta) dias.

Lençóis Paulista, 5 de julho de 2022

'•

r '

,Paiarffé(leí^
C0NSCA^f Concursos e Treinamentos

Jesus Consalter Júnior

Rua: Carlos Trecenti, n® 340 - Sala 01 - Vila Santa Cediia - CEP 18683-214 Lençóis Paulista -
Fone/Fax: (14) 3264-1113

E-mail: O3ntato@conscamweb.com.br | site:
www.conscamweb.CDm.br

SP



https://webmaü-seguro.com.br/?_task=mail&_fra...Locamail :: Re: URGENTE - Processo Seletivo Pref...

Re: URGENTE - Processo Seletivo_Prefeltura M de
lissunto:

Novo Horizonte

Luiz Carlos Sarmento <lui2@institutomais.org.br>

<pinheiro.drhu@novohorizonte.sp.gov,br>

Parcerias IMais <parcerias@jnstitutomais.org.br>

08/07/2022 16:46

De

Para:

Cc:

Data

Prezado Sr. Luís Antonio Pinheiro.

O Instituto Mais está elaborando proposta técnica  e orçamentária objetivando atender as necessidades de realização de
processo seletivo para provimento de empregos de Agente Comunitário de Saúde, conforme vossa solicitação e
informações constantes do Termo de Referência. Porém, dado a nossa experiência na execução de serviços similares e, para
melhor apresentação da proposta, solicitamos que nos seja informado o que segue:

- O Termo de Referência faz menção a necessidade de provimento de empregos de ACS para 5 unidades de saúde e no
mesmo Termo, a necessidade de elaboração de Edital Normativo para cada uma destas unidades. Não poderia ser elaborado
apenas 1 (um) Edital Normativo, com a separação dos empregos por Unidade de Saúde e suas respectivas áreas de
abrangência e quantidade de vagas?
Ta) questionamento se dá exatamente para que não haja dúvidas por parte dos candidatos, facilitando o acesso e evitando que
0 candidato tenha que abrir cada uma das páginas  e editais até que localize o processo seletivo de seu interesse.

- Caso não haja a possibilidade de elaboração de apenas 1 (um) edital, as etapas do Processo Seletivo (inscrições, aplicação
das provas e resultados) serão realizadas de forma simultânea para todos os Editais?
Esta dúvida se dá em razão do custo de execução,  o qual é diferente, para 1 processo e para 5 processos realizados de forma
apartados e em períodos distintos.

- Vocês possuem a estimativa de candidatos para este processo seletivo?

• Um dos itens constantes do Termo de Referência  é a correção e entrega dos resultados da Prova Escrita, na mesma data de
sua realização. Porém, após a realização das provas, há que se considerar a divulgação dos gabaritos e prazo recursal, tanto
da aplicação das provas, quanto dos gabaritos, o que inviabiliza o processamento dos resultados antes do recebimento dos
recursos de gabarito e análise destes por parte da banca examinadora. Há a possibilidade de supressão deste item do Termo
de Referência, vez que neste caso, a rapidez está em contraponto com a legalidade?

Certos da pronta e cordial atenção, ficamos no aguardo do retorno de vossa senhoria para darmos continuidade a elaboração
de nossa proposta.

Atenciosamente,

Luiz Carlos Sarmento de Paula

Instituto Mais de Gestão e Desenvolvimento Social

(11) 2659-5750 / 2659-5748 / 991317968

"Esta mensagem, incluindo seus anexos, é confidencial e seu conteúdo é restrito ao destinatário da mensagem. Caso você a tenha recebido por engano,
queira, por favor, retorná-la ao destinatário e apagá-la de seus arquivos. É expressamente proibido o uso não autorizado, repíicaçâo ou disseminação da
mesma. As opiniões contidas nesta mensagem e seus anexos não necessariamente refletem a opinião do órgão emissor.

Forwarded message
De: Luís Antonio Pinheiro <pinheiro.drhu@novohorizonte.sp.QOv.br>

Date: seg., 4 de jul. de 2022 15:54
Subject: Processo Seletivo
To: <contato@institutomais.orQ.br>

A Prefeitura Municipal de Novo Horizonte pretende realizar processo seletivo para a área da saúde, para
emprego de Agente Comunitário de Saúde, conforme Projeto Básico Anexo. Observo que são cinco unidades
de saúde a serem atendidas, e portanto o processo terá 5 editais pois os candidatos devem residir em cada
unidade. Solicitamos caso seja de interesse, proposta para sua elaboração. No caso será realizada no regime
de dispensa. Por favor, temos urgência.

o

1 of 2 Obrigado, 11/07/2022 09:28



Locamôil :: Re: URGENTE - Processo Seletivo Pref... https://webmail-seguro.com.br/?_task=maü&_fra...

Luís Antonio Pinheiro

Diretor de Recursos Humanos

CRASP51580 CRC1SP298122

ins+i+u+o ,
moís .org.br
O Futuro é nosso

Alessandra Patrícia dos Santos

Setor de Parcerias e Convênios

Instituto Mais de Gestão e Desenvolvimento Social  - IMais

Rua Morás, 83 - Pinheiros - São Paulo/SP
CEP: 05434-020

Fone: (11) 2659-5746/5748/5750 - ramal 107 / Fax: (11) 2659-5743
E-mail: Darcerias@institutomais.orQ.br

Site: www.institutomais.orQ.br

2 of2 11/07/2022 09:28



Locamail RE: Processo Seletivo

RE: Processo Seletivo

KLC Consultoria <klcconsultoria@hotmail.com>

Luís Antonio Pinheiro <pinheiro.drhu@novohorizonte.sp.gov.br>
11/07/2022 10:07

https
Assunto:

De

Para:

Data

://webmail-seguro.com.br/?_task=mail&_fra...

Bom dia

fOrçamos o referido serviço em R$ 4.800,00.

Att.

Ivair

KLC

De: Luís Antonio Pinheiro <pinheiro.drhu@novohorizonte.sp.gov.br>
Enviado: segunda-feira, 4 de julho de 2022 15:56
Para: klcconsultoria@hotmail.com <klcconsultoha@hotmail.com>
Assunto: Processo Seletivo

A Prefeitura Municipal de Novo Horizonte pretende realizar processo seletivo para a área da saúde, para o
emprego de Agente Comunitário de Saúde, conforme Projeto Básico Anexo. Observo que são cinco unidades de
saúde a serem atendidas, e portanto o processo terá 5 editais pois os candidatos devem residir em cada
unidade. Solicitamos caso seja de interesse, proposta para sua elaboração. No caso será realizada no regime de
dispensa. Por favor, temos urgência.

Luís Antonio Pinheiro

Diretor de Recursos Humanos

CRASP51580 CRC1SP298122

1 Of 1
11/07/2022 11:06



INSTITUTO BRASILEIRO
DE GESTÃO E PESQUISA

PROPOSTA TÉCNICA COMERCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO

HORIZONTE - SP

N° 128/2022



BGP
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Razão Social: Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa

Av. Contorno, 1298 - Saia 08

Belo Horizonte CEP: 30.110-008

Endereço / Contatos:
Tel: (31) 3213-5526

www.ibgp.org.br

13.761.170/0001-30CNPJ:

Contribuir com a melhoria da qualidade de vida da sociedade,

despertando em cada indivíduo a capacidade de transformação,

através do desenvolvimento de projetos sociais, ambientais,

educacionais e culturais, com excelência técnica  e qualidade.

Missão:

Sobre o Instituto:

O Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa - IBGP nasceu em 2010 da iniciativa de

profissionais com vasta experiência no 39 setor e na relação com o setor público. Seus
diretores e alguns de seus associados são oriundos da fundação de apoio ao
desenvolvimento científico e tecnológico da Universidade Federal de Minas Gerais -
UFMG.

A criação do Instituto teve por objetivo, oferecer serviços vinculados à expertise e ao
know-how de cada um dos profissionais que atuam em nossas prestações de serviço

tendo em vista prezar pela qualidade e satisfação de nossos clientes.

O Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa - IBGP é composto por equipe altamente
qualificada com atuação em diversas áreas do conhecimento considerando como corpo
técnico qualificado seus diretores, funcionários  e seus mais de 600 (seiscentos)
associados.

O Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa - IBGP tem como visão "alcançar em curto
prazo a condição de ser a referência nacional no desenvolvimento  de competências
(pessoas) e organizações, oriundas do meio público ou privado, por meio da educação e
atitudes relevantes de cidadania".

ITâll
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Área de Atuação da Instituição e Perfil da Equipe:

0 Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa é uma entidade de direito privado, sem fins

lucrativos, com sede e foro na cidade de Belo Horizonte - Minas Gerais. Rege-se pelas

normas de seu Estatuto e pela observância do interesse da sociedade.

Com equipe altamente especializada, atua com um conjunto de métodos e estratégias
que tem como objetivo a excelência nas atividades desenvolvidas.  Sua experiência e o
compromisso com a qualidade nas ações, projetos e serviços desenvolvidos são
premissas adotadas pelo Instituto.

A constante atualização de suas atividades, programas, produtos, técnicas,
procedimentos e métodos, bem como a abrangência de sua especialização, é
característica marcante da Instituição, com foco em ampliar o universo de instituições

parceiras e clientes de seus serviços.

Os serviços desenvolvidos pelo Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa são:
•Gestão de Projetos nas áreas: Administração Pública, Meio Ambiente,

Educação, Segurança, Cultura, Lazer e Esporte, Saúde, Social, Geração de

Emprego e Renda, Turismo e Desenvolvimento Agrário;

•Gerenciamento de Recursos de Fundos;

•Gestão de Pessoas e do Trabalho Terceirizado;

•Capacitações e treinamentos em geral;

•Realização de Cursos, Palestras e Simpósios;

• Programa de qualificação profissional;

•Consultorias, Assessorias, Auditorias, Estudos Técnicos e Pesquisas;

•Elaboração de Projetos;

•Captação de Recursos;

• Realização de Eventos;

•Gestão e execução de Concursos Públicos, Processos Seletivos e

Certificações.

A equipe de profissionais do instituto conta com colaboradores, técnicos,
pesquisadores e professores, com qualificação em nível de especialização, mestrado e
doutorado, e todos com experiência em suas respectivas áreas de atuação.

Para a execução desta proposta, será constituída uma equipe entre profissionais
do Instituto, membros da Comissão do Processo Seletivo para desenvolvimento das

atividades.

ITMI
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Descrição Técnica da Proposta:

Contratação de serviço especializado de planejamento, organização e execução de

Processo Seletivo para provimento de 16 (dezesseis) vagas + cadastro reserva em cargo

de nível médio, Agente Comunitário de Saúde, da Prefeitura Municipal de Novo

Horizonte/SP, com fornecimento completo dos recursos materiais e humanos para a

execução.

Escopo:

1. A execução dos serviços compreende as seguintes etapas

Etapa I - Prova objetiva: a ser elaborada, de caráter eliminatório e classificatório

contendo sugestivamente, 25 (vinte e cinco) questões objetivas inéditas, com 04

(quatro) alternativas de respostas, das quais apenas 01 (uma) opção será correta,

conforme quadro de distribuição sugerido abaixo:

QUANT. QUESTÕESNÍVEL DISCIPLINA

Português 10 questões

Matemática/ raciocínio lógico 05 questões

Médio Legislação 05 questões

Conhecimentos específicos 05 questões

25 questõesTOTAL

1.1 Ações Preliminares:

Planejamento das atividades e etapas a serem desenvolvidas;

Análise da legislação, normativas e estruturas em vigor;
Elaborar cronograma geral das ações definidas nesta proposta;
Apoiar na elaboração do edital do Processo Seletivo da Prefeitura Municipal de

Novo Horizonte/SP;

Auxiliar no planejamento das ações estratégicas para a divulgação;

Disponibilizar sistema de cadastramento e recebimento das inscrições;

Processar e divulgar a classificação e o resultado final do Processo Seletivo da

Prefeitura Municipal de Novo Horizonte/SP.

2. Cargos e Vagas

• «(iíJTfoiPíSQWSA



jrTA ■ ■'k

33

Resultados Esperados:

Editai elaborado para publicação;
Recebimento das inscrições dos candidatos interessados em participar do
Processo Seletivo da Prefeitura Municipal de Novo Horizonte/SP;
Lista dos candidatos com condições especiais, PCDs e dos candidatos
autodeclarados negros, se aplicável;
Lista dos candidatos isentos;
Resultado de todas as etapas do Processo Seletivo da Prefeitura Municipal de
Novo Horizonte/SP.

✓

Metodologia dos Trabalhos:

Alinhamento das atividades com os membros do Processo Seletivo da Prefeitura

Municipal de Novo Horizonte/SP, que acompanham e fiscalizam todo o processo

para revisão do Edital;

✓ Reunir com a Comissão do Processo eletivo para definição de rotinas e

modelos de trabalho, bem como a tramitação de documentos entre os órgãos

do governo, visando a efetiva publicação do Edital normativo;

✓ Executar o cronograma detalhado do certame e suas diretrizes;

v' Reunião com equipe pedagógica para elaboração do perfil, nível de dificuldade,

especificação de disciplina, peso de provas, bem como a média para aprovação,

elaboração e definição do conteúdo e bibliografias da avaliação a ser aplicada.

Equipe Técnica:

O Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa conta com corpo técnico altamente

qualificado e parceria com profissionais e docentes das principais instituições de ensino

de Minas Gerais, cuja função é a elaboração e validação de questões de conhecimentos
aplicadas a processos seletivos e concursos públicos, construção e aplicação de

metodologia de provas de caráter prático, psicológico, capacitações e certificações.

A equipe técnica responsável pela condução desse Processo Seletivo será
composta por profissionais com perfil multidisciplinar.

/ ihéjdèxX Upuluimle
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Responsável Técnica:

Anna Sophia Candiotto Pereira

Pedagoga e Historiadora, especialista em gestão estratégica de recursos humanos e
em projetos, Mestre em Administração - Área de Concentração: Organização e
Estratégia com foco na área de Seleção e Concursos Públicos. Coordenadora de bancas

de concursos e processos seletivos para as diversas áreas do conhecimento e para todas
as etapas de avaliação dos candidatos.

Diretora de Projetos do Instituto

Brasileiro de Gestão e Pesquisa (IBGP).
Professora da Pontifícia Universidade

Católica de Minas Gerais e do Centro

Universitário Newton Paiva.

O IBGP - Instituto Brasileiro de Gestão e

Pesquisa conta com corpo técnico

altamente qualificado e parceria com

profissionais e docentes das principais
instituições de ensino de Minas Gerais, cuja
função é a de avaliar e validar questões de

conhecimentos aplicadas a Processos

Seletivos e Concurso Públicos.

£
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A equipe técnica responsável pela

condução deste Processo Seletivo da

Prefeitura Municipal de Novo Horizonte/SP,
será composta por profissionais com perfil

multidisciplinar e anos de experiência na
realização de atividades necessárias à plena

execução. São eles:

Apoio Técnico:

Sheyla Rosane de Almeida Santos - Psicóloga e Mestre em Administração

Adriano Soares Kume - Administrador

Magali Patrícia da Silva e Oliveira - Pedagoga

Tânia Maria Rodrigues Lima - Pedagoga

Maria Cristina Salomão - Pedagoga

igor Gusmão - Analista de Sistemas

Bruno Rafaelle do Monte - Analista de Sistemas

Josiane Teixeira do Monte - Analista Financeiro

Anna Carolina Pereira Sarubi - Assistente Administrativa

Sabrina Silvia da Silva Diniz - Especialista em Direito Público

Denise Freire Farias - Bacharel em Direito

S^n^frOBRAS-iERC
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•  Brenda Carolina Rocha - Enfermeira

•  Cidelane Aparecida da Silva - Bacharel em Direito .55

Sigilo e Segurança:

O Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa - IBGP adota procedimentos,

ferramentas e mecanismos de segurança para o desenvolvimento dos processos de
seleção e concursos que gerencia e organiza.

O processo de manipulação física das provas ocorre em local próprio do IBGP,
em ambiente climatizado com janelas soldadas. Inacessível ao ambiente externo, acesso

restrito e biométrico, com sistema de bloqueio de sinal de internet e telefonia móvel. O

acesso a esta área, precisa ser identificado com crachá, senha única e acompanhado por
um profissional do IBGP. As provas são mantidas na sala cofre, trancadas, sem permissão
de manipulação.

Os profissionais que trabalham na diagramaçâo, impressão, empacotamento e
alocação dos pacotes de prova nos malotes, fazem parte do quadro de associados do

IBGP e, durante a realização destas atividades ficam nesta área de acesso restrito e

indisponíveis a qualquer meio de comunicação, usando roupas próprias sem bolso ou
qualquer compartimento para armazenamento de material.

Para impressão das provas contamos com dois equipamentos multifuncional
RICOH MP 6001 com módulo de acabamento do tipo livreto e com capacidade para

produzir 400 mil impressões mês, que permitem também impressões em papéis de
segurança, com dobradeira e acabamento grampo a cavalo.
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Os pacotes de prova são alocados nos malotes, separados por local de aplicação
e armazenados em loca! próprio, com acesso controlado e restrito com filmagem 24
horas sem interrupção, logo após, esses mesmos pacotes de prova alocados nos malotes
são lacrados por meio de lacre de segurança numerado.

Concomitantemente, procede-se com a impressão de dois termos, sendo um de
recebimento de malote contendo os números dos lacres dos malotes por local de
aplicação, e outro que se trata do termo de abertura do malote para o dia da aplicação.
O primeiro termo é assinado pelo profissional que fechou os malotes e depois assinado
por quem recebe o malote no locai de aplicação.

O coordenador locai da aplicação, obrigatoriamente deve conferir este lacre e
assinar o termo. O segundo termo a que se refere, será assinado por três candidatos
selecionados aleatoriamente no dia da aplicação e pelo coordenador local da aplicação,
após atestarem os números dos lacres e a inviolabilidade dos malotes.
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Toda manipulação física das provas ocorre em local próprio do ÍBGP, onde
ambiente é climatizado, restrito, sem acesso direto a espaços externos,
controlado por biometria. Para que qualquer profissional tenha acesso a esta área,
precisa ser identificado com crachá e ser acompanhado por um profissional do IBGP.

o

com acesso

^Os profissionais que trabalham na diagramação, impressão, empacotamento e
alocação dos pacotes de prova nos malotes, fazem parte do quadro de associados do
Instituto, e durante a realização destas atividades os mesmos ficam nesta área de acesso
restrito sem acesso a qualquer meio de comunicação e com roupas próprias sem bolso
ou qualquer compartimento para armazenamento de material.

No que tange a manipulação de provas relativas a impressão, há programação
para que seja suspenso todos os demais serviços e só ocorra a impressão de
específico e, como medida de

um processo
segurança todas as provas são acondicionadas em

envelopes plásticos com fechamento por adesivo Hot Meit de alta aderência, fabricados
em pohetileno, co-extrudados em três camadas, de alta resistência ao rasgo e punctura,
100% opaco, branco externamente e preto internamente com etiqueta de segurança
com numeração sequencial.• -. é.
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Após 0 fechamento do envelope é fixado etiqueta da aplicação e emitido um
termo de abertura por sala, para que os candidatos daquela determinada sala possam
atestar a inviolabilidade do envelope. Os envelopes de prova são acondicionados em

malotes de lona impermeável, com fechamento em tira de couro com ilhós para lacres
e argolas em aço. Visor de Identificação com abertura Interna ou externa. Todos os

malotes são fechados com lacres numerados, com seu respectivo protocolo de entrega
e abertura. Os malotes são organizados por roteiro de entrega. Com protocolo de
entrega à equipe responsável pela logística de entrega no dia do processo.

Na etapa de transporte das provas o responsável pela logística, vem até a sede
do IBGP, no local aonde os malotes estão armazenados e realiza a retirada dos mesmos,
e entrega para cada responsável pela distribuição, mediante protocolo de retirada. A

equipe de distribuição das provas é formada por colaboradores do Instituto, sendo 01
motoristas, 01 apoios e 01 fiscal, por equipe. Todos os veículos utilizados na aplicação
são da frota do Instituto ou de empresa de locação, e estes veículos são vistoriados dois
dias úteis antes da aplicação.

Para etapa de correção das provas, um profissional do Instituto procede com a

abertura dos malotes, conferido se o número de seu lacre é o mesmo do "termo de

fechamento", assinado pelo coordenador local da aplicação.

ijiii
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Depois disso, este profissional irá organizar as folhas de resposta e irá
providenciar sua leitura por meio de um sistema de digitalização (ICR/OCR) integrado a
um sistema de captura de dados. Este sistema irá gerar um arquivo ".txt" com os dados
extraídos das folhas de resposta dos candidatos e será importado pelo nosso sistema de
processos seletivos.

Sistema informatizado com tecnologia de última geração, com registro por log.
A partir desta digitalização, é possível disponibilizarmos arquivo da folha de resposta do
candidato para acesso em área individualizada, por senha, com registro por iogin.

Todo o processamento do resultado das etapas dos processos é realizado em
nosso sistema de processos seletivos, com geração de relatórios e sistema de auditoria
por amostragem.

Aplicação da Prova:

No que se refere à segurança e à equipe de aplicação das provas, o IBGP adota
critérios para seleção de seus aplicadores, ao exigir que os mesmos já tenham vivência
na aplicação de outros processos. Para que desempenhe seu trabalho o IBGP
disponibiliza para eles material de treinamento e qualificação para o desenvolvimento
das atividades da aplicação. Todos os envolvidos recebem material específico
orientações para o desenvolvimento de suas atividades no decorrer da aplicação. com

Um dia antes da aplicação da prova, um coordenador local, figura esta que
rejjresentante o IBGP, realiza treinamento presencial com todos os colaboradores que
irão trabalhar na aplicação e estes assinam um termo, que retrata
especificas do desenvolvimento das

as orientações
suas atividades bem como garantia do sigilo deste

colaborador em relação a qualquer Informação recebida do Processo
questão. Além de assinarem o termo de "não parentesco", onde assim atestam que não
ha qualquer parente participando do Processo Seletivo. No dia da prova, os
colaboradores são distribuídos por sala e local de trabalho. O IBGP oferece nos
processos seletivos e concursos que organiza equipe treinada e capacitada, apta a
realizar um serviço ágil e seguro.

Seletivo em

Como medida de segurança, procedemos com o fornecimento a todos
candidatos, de envelope opaco, para que seja acondicionado todo o material
permitido ao candidato portar durante a realização das provas, também realizamos
vistoria de todos os candidatos que forem ao sanitário, com uso de detectores de metal.

OS

nao

Durante toda aplicação garantirmos um fiscal dentro dos sanitários,
possa acompanhar os candidatos

evitando assim que um candidato deixe

para que
e vistoriar as instalações na saída dos candidatos,

-OU receba qualquer informação relativa à prova,
alem de trabalharmos com no mínimo dois aplicadores por sala.

IBUF
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Em processos específicos e de alta complexidade, utilizamos equipamentos para
rastreamento de sinal eletrônico (SYSTEM DETECT). Com o SYSTEM DETECT buscamos
fornecer aos nossos parceiros a garantia de um Processo Seletivo seguro, através de
uma solução moderna e integrada, que identifica a ocorrência de fraudes por uso de
cola eletrônica. Esta solução tem por objetivo preencher lacuna existente nos
procedimentos de segurança dos processos seletivos, concursos públicos e vestibulares.

Após 0 término da aplicação uma equipe do Instituto realiza a conferência do
número de folhas de resposta dos candidatos presentes e ausentes, verificando se todos
os presentes assinaram suas folhas de resposta e conferindo as atas de salas junto aos
aplicadores. Finalizando esta fase, procedemos com o acondicionamento das folhas de
resposta em um recipiente apropriado, alocamos todo o material dentro de um malote

de lona e providenciamos o fechamento com um lacre de segurança numerado. Depois
de feito isto os responsáveis pelo fechamento deste malote assinam o termo de

fechamento do mesmo e aguardam a equipe de distribuição das provas para que eles
possam providenciar o recolhimento dos malotes com as folhas de resposta e todo o
material utilizado na aplicação.

A equipe de distribuição das provas, que recolheu os malotes com as folhas de
resposta e todo o material utilizado na aplicação se encaminha para o loca! definido pelo
coordenador da logística, para que os mesmos sejam guardados. Depois de todo
material do processo ser recolhido e entregue neste local, o coordenador loca! separa
05 malotes com as folhas de resposta e os transportam para a sede do Instituto. Lá estes
malotes são guardados em local próprio, com acesso restrito e com filmagem 24 horas
ininterruptas.

o

Para etapa de correção das provas, um profissional do Instituto procede
abertura dos malotes, conferido se o número de seu lacre é o mesmo do "termo de
fechamento", assinado peto coordenador locai da aplicação. Depois disso, este
profissional irá organizar as folhas de resposta  e irá providenciar sua leitura por meio de
um sistema de digitalização (ICR/OCR) integrado a um sistema de captura de dados.

Este sistema irá gerar um arquivo ".txt" com os dados extraídos das folhas de
resposta dos candidatos e será importado pelo nosso sistema de processos seletivos.
Sistema informatizado com tecnologia de última geração, com registro por login. A partir
desta digitalização, é possível disponibilizarmos arquivo da folha de resposta do
candidato para acesso em área individualizada, por senha, com registro por login. Todo
o processamento do resultado das etapas dos processos é realizado em nosso sistema
de processos seletivos, com geração de relatórios  e sistema de auditoria
amostragem.

com a
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Assessoria Jurídica:

o Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa - IBGP conta em seu quadro de

associados com três advogados que tratam diretamente das demandas jurídicas dos

processos seletivos e concursos públicos realizados pelo instituto. São eles:

•  Dr. Ricardo Diniz Pinto Roquete;

•  Dr. Henrique Safadi Queiroz;

•  Dr. Guilherme Torres Duarte.

Além dos três advogados associados, o Instituto mantém contrato com o escritório

de advocacia Diniz & Queiroz Advogados Associados.

Atendimento aos Candidatos:

o Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa - IBGP dispõe de equipe qualificada e

treinada com objetivo de prestar atendimento a todos os candidatos dos processos

seletivos e concursos, ao qual realiza.

Oferecemos um canal direto para que o candidato possa realizar seu
questionamento, seja por e-mail, contato presencial ou por telefone. Além do e-mail

permanente concursos@ibgp.org.br para cada processo a ser executado, criamos um e-

mail específico que é disponibilizado na página exclusiva do Processo Seletivo, e também

no edital do processo de seleção. Todos os contatos são respondidos pela equipe de 12
nível, em um prazo máximo de 8 horas úteis.

Caso a equipe de I2 nível não seja capaz de responder ao questionamento do
candidato ou solucionar seu problema, esta demanda é direcionada a equipe de 22 nível
que realiza o atendimento em um prazo máximo de 72 horas. Sempre informando ao
candidato sobre o andamento de sua demanda.

Para o atendimento telefônico, dispomos de central de call center, que suporta
seis linhas telefônicas em um espaço com seis "posições" para atendimento nesta

central. O atendimento telefônico e presencial ocorre nos dias úteis das 09hs às

12h00min e das 13h30min às 16hs.

Para cada Processo Seletivo ou Concurso Público que o  IBGP realiza, é

disponibilizado em seu site ww\a/.ibgpconcursos.com.br uma página exclusiva referente
"'M processo. Nesta página encontram-se todas as informações relativas ao processo

: comunicados, editais, provas, resultados e convocações.

) (
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Figura 1: Imagem da tela inicial do Site do IBGP
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Figura 2: Tela do site do IBGP com exemplo específico de um processo.
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Para o candidato a um Processo Seletivo, disponibilizamos espaço individualizado em
nosso site com senha e login, onde este deve realizar sua inscrição, solicitar isenção ou
mesmo condição especial para realização das provas, bem como consultar seu
comprovante de inscrição, loca! de realização das provas, resultado, interposição de
recursos e consulta a nota ou resultado. Este espaço chamamos de "Área do candidato".
Todo registro formal de resultados e informações do processo serão disponibilizados
site do Processo Seletivo, bem como na "Área do candidato".
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Figura 3: Tefa do site do IBGP mostrando o espaço do candidato e o sequenciamento de

seus acessos em seu espaço.
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Estrutura Tecnológica:

ÍBGP possui em vigência contrato de0 instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa

prestação de serviços de outsourcing de impressão com a empresa MinasCopy, que

prevê a manutenção e instalação no Instituto de uma impressora multifuncional MP

9001, com capacidade de impressãode 90 páginas por minuto e digitalização 80 (preto) e
55 (cores) páginas por minuto, para demandasextras de impressão, além dos demais
equipamentos que já se encontram instalados.

Para digitalização, utilizamos os scanners multifuncionais fornecidos pelo contrato com

a Minascopy e realizamos a extração dos dados da folha de resposta com o software

FlexiCapture. Após este processamento é gerado um arquivo ".txt" com as marcações

dos candidatos e seu número de inscrição, que irá alimentar o sistema de processos

seletivos do Instituto para processarmos o resultado da etapa. As folhas de resposta dos

candidatos depois de digitalizada serão renomeadas, pelo sistema desenvolvido pela

equipe de tecnologia da informação do Instituto,  e depois serão importadas para o

sistema de processos para que seja disponibilizada na "Área do Candidato",
possibilitando a este a sua visualização.
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Experiência:

Durante os últimos anos o instituto foi responsável pela negociação, planejamento,

execução e processamento de inúmeros concursos e processos seletivos, dentre eles;

TJMG - Tribunal de Justiça de Minas Gerais/MG;

TJR5 - Tribunal de Justiça do Rio Grande do 5ul/RS;

Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais - SEJUSP;

Prefeitura Municipal de Belo Horizonte/MG;
Prefeitura Municipal de Mariana/MG;

Prefeitura Municipal de Coronel Fabriciano/MG;

Prefeitura Municipal de Nova Serrana/MG;

^ Prefeitura Municipal de Santa Luzia/MG;
Prefeitura Municipal de Itabira/MG;
Prefeitura Municipal de Igarapé/MG;

Prefeitura Municipal de Taubaté/SP;
Prefeitura Municipal de Sorocaba/SP;
Prefeitura Municipal de Manaus/AM;

^ Prefeitura Municipal de Mossoró/RN;

Prefeitura Municipal de Oliveira/MG;

^ Prefeitura Municipal de Mario Campos/MG;
ll^Prefeitura Municipal de Carmópolis/MG;

iCCitlll! Municipal de Piracema/MG;
j '1
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^ -Câmara Municipal de Tiradentes/MG;
Câmara Municipal de Patrocínio/MG;

Universidade do Estado de Minas Gerais/MG - UEMG;

Consórcio Intermunicipal de Saúde do Sul de Minas  - CISSUL {SAMU);
Consórcio Intermunicipal da Rede de Urgência Centro Sul - CISRU (SAMU);
Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Sudeste de Juiz de Fora -

aSDESTE(SAMU);

Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais - FHEMIG;

Hospital Evangélico de Cachoeiro do Itapemirim/ES;
Instituto Nacional do Câncer - INCA.

✓

Comunicação:

Ressaltamos que as atividades de comunicação propostas têm por finalidade
construir estratégias de acordo com as atribuições e objetivos pré-estabelecidos. Nesse
sentido, serão avaliadas todas as etapas do certame em questão considerando-se a
ampla divulgação do Processo Seletivo e, príncipalmente, zelo com os candidatos em
todas as etapas do processo, com ações desenvolvidas por

Publicidade

Esta ação é a potencializadora do esforço comunicacional sendo aplicado como
forma de dar visibilidade aos certames assim como informar sobre todas as etapas

pertinentes a cada um dos públicos.

Mídias Digitais:

Sendo este meio o de maior resultado junto aos candidatos, principalmente

frente ao isolamento social devido à pandemia de Covid-19, tende a ser o maior polo de
divulgação e acompanhamento de todas as etapas do Processo Seletivo.

Isso se dará por meio de ações integradas (Facebook, Instagram, Site) que irão

divulgar, prospectar e informar devidamente ao público em geral e, num segundo
momento aos candidatos.

Para isso, serão desenvolvidas peças gráficas exclusivas para o certame,

referente às etapas principais e demais reforços julgados necessários, por meio de peças
estratégicas e transparentes, visando a lisura em todas as etapas do Processo Seletivo.

Mailing List

Alinhar a necessidade de levantamento de mailling list como reforço de

divulgação objetivando público específico e parceiros, como meio de divulgação do
bftrtame em questão.
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Descrição Comercial da Proposta:

Valor Proposto:

O IBGP apresenta para a realização do Processo Seletivo da Prefeitura Municipal de

Novo Horizonte - SP o preço fixo de R$ 12.300,00 {doze mil e trezentos reais) acrescido
de R$ 39,00 (trinta e nove reais) por candidato efetivamente inscrito.

Estão inclusos, no valor cotado, todas as despesas com mão de obra, bem como, todos

os tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais e, ainda,

os gastos com transporte.

Forma de Pagamento:

o pagamento do custo da execução do objeto da contratação, deverá ser realizado em

03 (três) parcelas, mediante a apresentação de fatura/nota fiscal, da seguinte forma:

50% (cinquenta por cento) em até 05 (cinco) dias úteis após término das

inscrições;

40% (quarenta por cento) em até 05 (cinco) dias úteis após aplicação das provas

objetivas;

10% (dez por cento) em até 05 (cinco) dias úteis após entrega, à contratante, do

resultado final do Processo Seletivo.

Cronograma:

Ressaltamos que, tendo em vista não ter sido informado a pretensão de execução e
prazos do Processo Seletivo da Prefeitura Municipal de Novo Horizonte/SP, o IBGP

sugere que a elaboração do edital e cronograma, sejam realizados por um trabalho
conjunto entre a Comissão do Processo e o Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa -

IBGP.

Caso ocorram atrasos motivados por decisão ou ação da CONTRATANTE, que

comprometam o planejamento e o andamento da prestação de serviços, a proposta

comercial e o cronograma inicial serão passíveis de revisão, e NÃO poderá ser imputado
ao IBGP qualquer culpa ou ônus pelas alterações necessárias advindas de ato unilateral

da CONTRATANTE.
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Responsabilidades do IBGP:

DO EDITAL Ê DA DIVULGAÇÃO:

Apoiar na elaboração do Edital do Processo Seletivo para apresentação

Prefeitura Municipal de Novo Horizonte/SP, para análise juntamente
Comissão do Processo Seletivo.

Disponibilizar endereço eletrônico na internet para atender às exigências
dispostas no Edital, durante todo o prazo de validade do Processo Seletivo;

Apoiar no desenvolvimento de ações para divulgação do Processo Seletivo.

na

com a

> SISTEMA DE INTERFACE COM O CANDIDATO - SITE

Desenvolver formulário para recebimento das inscrições, processar as inscrições
com hospedagem da ficha de inscrição, gerando o boleto com código de barras

para pagamento na rede bancária;

Disponibilizar aos candidatos, dentro das dependências do Instituto, equipe de

atendimento devidamente treinada, a fim de orientá-los em todas as etapas do

processo, por meio de internet, e-mail, fax, carta ou pessoalmente, no horário

de 09h às 12hs e de 13h às 17 horas, sem quaisquer ônus para os candidatos e
que não implique em acréscimos aos preços contratados;

Analisar todas as inscrições efetivadas, objetivando suas homologações.

> DOCUMENTOS DOS CANDIDATOS

Receber os documentos dos candidatos que solicitarem condições especiais para
realização das provas;

Receber e avaliar os documentos recebidos nas referidas etapas e coletar os
recursos encaminhados segundo as regras definidas no Edital;

Encaminhar os pedidos de revisão às bancas examinadoras para análise;

Fundamentar as respostas aos pedidos de recursos impetrados, com emissão de
parecer individualizado;

Atualizar, quando necessário, os gabaritos oficiais e as notas das provas;

Organizar, coordenar, treinar, supervisionar e remunerar os recursos humanos

necessários à realização da análise dos documentos;

Disponibilizar, para consulta individualizada do candidato, no endereço
eletrônico do Instituto, a fundamentação sobre o indeferimento dos

documentos apresentados, até o final do processo;

hí<n



Receber e analisar os recursos interpostos pelos candidatos contra o '

indeferimento dos documentos.

ELABORAÇÃO DA AVALIAÇÃO:

Elaborar prova de acordo com o quadro de questões de múltipla escolha
acordado com o Contratante, com quatro alternativas conforme áreas do

conhecimento e descrição das atividades a serem desempenhadas conforme
Plano de Cargos e Salários ou legislação específica;

Definir os critérios para recebimento das inscrições;

Especificar a(s) disciplinais) e peso de provas, bem como média para aprovação;

Elaborar e definir o conteúdo e bibliografias;

Regulamentar a forma de nomeação, processo de identificação de provas,

recursos e demais dados necessários;

Selecionar e convocar as bancas examinadoras;

Preparar o manual de candidato, bem como todo o material de apoio para a

equipe responsável pelas inscrições, que poderão ser realizadas via internet;

Aplicar as provas com definição de horários e locais.

LOGÍSTICA, APLICAÇÃO E CORREÇÃO DA AVALIAÇÃO>

Fazer a impressão do caderno de prova no quantitativo de um caderno por

inscrição deferida e acrescido de 7% {sete por cento) para reserva técnica;

Responsabilizar-se pela conferência da impressão, pela organização das páginas
e pelo grampeamento dos cadernos de prova;

Criar e imprimir as folhas de respostas personalizadas e, além do quantitativo,

fornecer 7% (sete por cento) de folhas de respostas em branco;

Embalar os cadernos de provas e folhas de resposta em pacotes identificados,
que garantam o sigilo do conteúdo e destituí-los em conformidade com a

aíocação/distribuição dos candidatos;

Manter os cadernos de provas impressos em malotes lacrados, mantendo o seu

sigilo;

Emitir as listas de presença e relatórios necessários à aplicação das provas;

Recrutar, selecionar, treinar, supervisionar e remunerar os recursos humanos

necessários à aplicação das provas, a saber:

•  01 coordenador geral;

•  01 coordenador para cada local de aplicação de prova;

•  02 aplicadores por turma, acima de 30 candidatos;

•  02 fiscais de corredor (masculino e feminino) para cada dez salas ou por

^  andar;
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•  01 auxiliar de limpeza;

•  01 aplicador para atender candidato especial, onde houver.

Utilizar pessoal especializado e com experiência para aplicação de todas as

etapas do certame;

Acondicionar todo material sigiloso em malotes lacrados e transportá-los (ida e

volta), sob a responsabilidade dos coordenadores da contratada;

Realizar a leitura digitalizada das Folhas de Respostas das provas objetivas;

Organizar lista de aprovados com base no percentual de 50% de aproveitamento

na prova objetiva;

Disponibilizar instrumento que viabilize apresentação de recurso via online pelo

candidato, referentes a todas as etapas do Processo;

Receber online, analisar e responder, os recursos referentes a todas as etapas do

processo;

CLASSIFICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL>

Processar a classificação final dos candidatos, compreendendo; - emissão dos

relatórios de notas englobando todas as etapas do Processo Seletivo, aplicação

dos critérios de desempate de notas, de acordo com o previsto no Edital,

elaboração de relatórios de homologação final, contemplando todos os

aprovados por ordem de classificação, elaboração de um relatório de todos os

candidatos contendo nome do candidato, cargo inscrito, endereço e telefone e

disponibilizá-lo a Prefeitura Municipal de Novo Horizonte/SP, por meio de

arquivo eletrônico {preferenciaimente em planilha Excel);

Emitir relatório de candidatos em ordem alfabética, contendo cargo e número

de inscrição e as inscrições indeferidas, mediante fundamentação e divulgar

pontuação obtida pelos candidatos na prova objetiva.

> DIVERSOS

Prestar informações referentes ao certame, a fim de subsidiar a defesa da

Prefeitura Municipal de Novo Horizonte/SP em processos administrativos e/ou

judiciais, a qualquer tempo, mesmo após expirado  o prazo de vigência do

presente contrato;

Elaborar um dossiê contemplando todos os elementos administrativos

concernentes ao certame.

/  l\éjd&é tm lieiáüLute



BGP
tK5T|Tup BíASIU!?-0

, . F*S>

Responsabilidades da Prefeitura Municipal de Novo Horizonte/SP

Elaborar os editais conjuntamente com o IBGP;

Fiscalizar a execução do contrato, o que não fará cessar ou diminuir a

responsabilidade da Contratada pelo perfeito cumprimento das obrigações

estipuladas, nem por quaisquer danos, inclusive quanto a terceiros, ou por

irregularidades constatadas;

Comunicar a Contratada qualquer irregularidade encontrada na prestação dos

serviços, fixando-lhe, quando não pactuado nesse contrato, prazo para corrigi-

a;

Decidir acerca das questões que se apresentarem durante a vigência do

contrato;

Arcar com as despesas de publicação dos extratos no Diário Oficial do Estado e

em Jornal de circulação;

Aplicar as penalidades regulamentares e contratuais;

Disponibilizar, os locais onde serão realizadas as provas objetivas, cabendo a

Contratada assumir toda e qualquer responsabilidade quanto as instalações

operacionais e a logística necessárias e adequadas a realização das provas;

Receber, apurar e solucionar eventuais queixas e reclamações, cientificando a

Contratada para as devidas regularizações;

Efetuar o pagamento no prazo convencionado;

Assegurar, respeitadas suas normas internas, o acesso do pessoal da Contratada

aos locais de trabalho, desde que devidamente identificados por meio de

crachás;

Disponibilizar as informações e dados necessários as execuções dos trabalhos

pela Contratada;

Constituir Comissão Especial para conduzir diretamente todas as tarefas alusivas

ao Processo Seletivo;

Analisar e aprovar ou sugerir alterações nos programas das provas e bibliografias

sugeridas, indicando o grau de dificuldade das questões a serem elaboradas,

visando subsidiar os trabalhos da Banca Examinadora e ao atendimento pleno

das expectativas de avaliação dos candidatos;

> A não manifestação por parte da Prefeitura Municipal de Novo

Horizonte/SP implicará a sua aceitação tácita e dará anuência à

expertise da Banca Examinadora para o dimensionamento do grau de

dificuldade empregado nas questões a serem elaboradas;
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Realizar a avaliação dos candidatos com deficiência, emitindo parecer favorável

ou não quanto à participação do mesmo para concorrer a vaga destinada ao

candidato com deficiência;

Encaminhar ao IBGP a Legislação Municipal dispondo sobre o regime jurídico, à

criação dos cargos objetos do Processo Seletivo;

Disponibilizar gratuitamente pontos de acesso à internet para que candidatos

possam efetuar a inscrição para o Processo Seletivo;

Facilitar o acesso dos técnicos do IBGP às informações indispensáveis aos seus

contatos com autoridades e servidores municipais para obtenção dos dados;

Providenciar abertura de conta corrente específica em nome da Prefeitura para

recebimento dos valores das inscrições;

Disponibilizar equipamentos, locais e materiais necessários para aplicação das

provas práticas;

Encaminhar diariamente para o IBGP o arquivo de retorno dos pagamentos;

Solicitar policiamento para o dia da aplicação das provas;

Julgar os casos omissos, subsidiados pela análise realizada pelo IBGP;

Arquivar todo o material relativo ao Processo Seletivo, comprometendo-se a

permitir o acesso do IBGP, na hipótese de ações judiciais e eventuais auditorias;

Emitir atestado de capacidade técnica para composição do acervo do IBGP.

Validade da proposta:

Esta proposta tem a validade de 60 (sessenta) dias a contar de sua data de assinatura.

Belo Horizonte, 11 de julho de 2022.

nna S^phia Candiotto Pereira
^~{DÍretora de Projetos)

í-'
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE
Doutor Euclydes Cardoso Castilho. 185, Centro.

CNPJ: 45.152.139/0001-99

Novo Horizonle-SP1 ' 'í-jt. 65

Página 1 de 1

11/07/2022 30/12/1899 15:31:28
Listagem Eventos Folha Complementar

11/07/2022 6259-1 ANA CLAUDIA ÇRISPIN PORTA

ANA LUCIA PASTRE PEREIRA
373 HORAS SUPLEMENTAR 50% -MÊS 0,00 73,0811/07/2022 6222-1
373 HORAS SUPLEMENTAR 50% -MÊS

HORAS JUSTIFICADAS

HORAS SUPLEMENTAR 50% -MÊS

0,00 255,7811/07/2022 5912-1 ANDRÉA ALESSANDRA CAETANO DE

ANE CAROLINE GUIMARAES MUNUERA

CARLOS JOSE GARCIA ^
CARLOS JOSE GARCIA

CLAUDIA JOSE CEVIEROABIB DE
CLEUZA APARECIDA FIORIN DA

CRISTIANE CARDOSO DE MORAES

235 0.00 131,07

89,88
11/07/2022 6262-1

373 0,00
11/07/2022 5251-1 235 HORAS JUSTIFICADAS 0,00 222,52
11/07/2022 5251-1

373 HORAS SUPLEMENTAR 50% -MÊS

HORAS JUSTIFICADAS

0,00 312,72
11/07/2022 3577-1

235 0,00 210.56
11/07/2022 1124-1 235 HORAS JUSTIFICADAS 0,00 853,70
11/07/2022 6215-1 235 HORAS JUSTIFICADAS 0,00 334,32
11/07/2022 6024-1 DAIANA CARLA RAMOS

DANIELE CRISTINA DO PRADO

DÉBORA APARECIDA DE GOUVEIA

DÉBORA CRISTINA ANDRIGO SILW
DÉBORA LILIAN ROSA CARDOSO

ÊDILAINE CHRISTINE CAETANO
ÊDUARDA PAOLA DE FREITAS SANTÕs"
ÊLIANARA POLINI NITTA
ELISABETE REGIA PAGLIUCA SANTANA
GlOVANA APARECIDA BERTOLUCCI

HINGRITT JULIETTS BONIFÁCIO

HINGRITT JULIETTS BONIFÁCIO
ÍÃRA APARECIDA NAVARRO FONSECA
ÍSABELA CRISTINA BUENO
JANAINA LUANA HUFFENBAECHER
JANLUCA MILETTA SOUZA

JÕSANE DE OLIVEIRA "
JOSIMARA VIQILATO DE OLIVEIRA RULLI

'jÕSLAINE IARA PAVAO
KALINKA MELO GADDINI DOS SANTOS
l^NIA DE SOUZA JULÍANI CAMARGO
KENIA DE SOUZA JULIANI CAMARGO
LUCI MARIA MATIAS DA SILVA WICHER
LÜIS FELIPE FORATO DOS SANTOS
LUIZ FERNANDO BARBIERI

235 HORAS JUSTIFICADAS 0,00 50,48
11/07/2022 5263-1 235 HORAS JUSTIFICADAS

HORAS JUSTIFICADAS

HORAS JUSTIFICADAS

HORAS JUSTIFICADAS

0,00 479,01
11/07/2022 5316-1

235 0,00 40,24

186,47
11/07/2022 6286-1

0,00
11/07/2022 6211-1

236 0,00 128,92
11/07/2022 5969-1 235 HORAS JUSTIFICADAS 0,00 259,48
11/07/2022 6224-1

373 HORAS SUPLEMENTAR 50% -MÊS

HORAS JUSTIFICADAS

HORAS SUPLEMENTAR 50% -MÊS

HORAS SUPLEMENTAR 50% -MÊS

HORAS JUSTIFICADAS

HORAS SUPLEMENTAR 50% -MÊS

HORAS JUSTIFICADAS

HORAS SUPLEMENTAR 50% -MÊS

FUNÇÃO GRAT. COORD. PEDAG. LM
HORAS SUPLEMENTAR 50% -MÊS

HORAS JUSTIFICADAS

HORAS JUSTIFICADAS

HORAS JUSTIFICADAS ”
HORAS JUSTIFICADAS

HORAS JUSTIFICADAS

HORAS SUPLEMENTAR 50% -MÊS

0,00 381.97
11/07/2022 6312-1

235 0,00 37,07
11/07/2022 1126-1

373 0,00 6.091,63:

219,24
11/07/2022 5855-1 373 0,00
11/07/2022 6320-1

235 0,00 168,52
11/07/2022 5895-1 373

128,10
11/07/2022 2311-1

0,00 389,52
11/07/2022 6308-1 373 0,00 89.88
11/07/2022 5554-1

740 0,00 2.639,61
11/07/2022 5862-1

373 0,00 457,2411/07/2022 5897-1
235 0,00 525,21

11/07/2022 5234-1
235

217,0911/07/2022 6223-1
235 0,00 243,4111/07/2022 5747-1
235 0,00 108,8911/07/2022 6351-1
235 0,00 108,8711/07/2022 6351-1
373 0,00 64,4611/07/2022 5312-1
235 HORAS JUSTIFICADAS

HORAS JUSTIFICADAS

HORAS JUSTIFICADAS

0,00 41,2711/07/2022 6236-1
235 0,00 124,0411/07/2022 6318-1
235 0,00 480,7911/07/2022 6307-1 MARIA CRISTINA NUNES BELLINTANE

PÃMELA BRAMBILLA ALVES
patrícia CARDOSO DA SILVA PERFIRA

patrícia CARDOSO DA SILVA PEREIRA
REGINA PAULA BIASSI GALVAO

ROSA MARIA RODRIGUES ^
ROSA MARIA RODRIGUES

SILVIA APARECIDA FRANCEZ GARCÍÃ
TABATA NATALI DE MORAES

TABATA NATALI DE MORAES

235 HORAS JUSTIFICADAS 0,00 77,5411/07/2022 6225-1
235 HORAS JUSTIFICADAS

HORAS JUSTIFICADAS

HÒRAS SUPLEMENTAR 50% -MÊS
HORAS JUSTIFICADAS

HORAS JUSTIFICADAS

HORAS SUPLEMENTAR 50% -MÊS

HORAS JUSTIFICADAS

0,00 167,1611/07/2022 6239-1
0,00 14,4211/07/2022 6239-1

373 0,00 426,9011/07/2022 5881-1
235 0,00 37,2611/07/2022 2782-1
235 0,00 96,6111/07/2022 2782-1
373 0,00 198,1811/07/2022 6341-1
235 0,00 243,4111/07/2022 5303-1
235 HORAS JUSTIFICADAS

HORAS JUSTIFICADAS
0,00 85,45

512,92

689,77

Soma: 18.694,66

11/07/2022 6197-1
235 0,0011/07/2022 5293-1 VANESSA MOGENTALE BATISTA 373 [HORAS SUPLEMENTAR 50% -MÊS 0,00Quantidade Total; 45

Fiorilli S/C Software Ltda. FGTS cadastrar Celular [6/sueli/PACO.SUELI] {7.5.342.31,15661/R/15661}
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GABINETE DO PREFEITO

Processo 811/2022

documentação apresentada pela

Diretoria de Recursos Humanos, defiro a contratação da

empresa GL Consultoria que apresentou o menor valor

Com a

(R$4.500,00).

Encaminhe-se à Divisão de Compras para

providências quanto à contratação da empresa, com a

brevidade necessária visto a urgência da medida.

Novo Horizonte 08 de julho de 2022

■^lo BeLentani

PrefeiM) Municipal
Fabiano



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE

CGC/MF A/." 45.152.139/0001-99 Emancipado em 28/10/1917

PRAÇA DR. EUCLYDES CARDOSO CASTILHO, 185 - CENTRO  - NOVO HORIZONTE-SP

FONE/FAX(l7) 3543 90l9 CEP: 14.960-000

Novo Horizonte, 12 de Julho de 2022.

Da

Divisão de Compras

Para a

Secretaria Municipal de Saúde

Após análise dos documentos até aqui apresentados, a Divisão de Compras informa que
para a abertura de processo seletivo para contratação de Agentes Comunitários de Saúde, através
do processo administrativo 200000811/2022, necessita:

- indicação dos prazos de entrega/início, de execução e de pagamento no Termo de Referência
- dados do responsável legal da empresa vencedora (nome completo, CPF e e-mail) para o
Termo de Ciência do AUDESP

- documentos relativos à regularidade fiscal da empresa vencedora
> inclusão da solicitação do Sistema Fiorilli com  a assinatura da Secretária da Saúde e do
Prefeito Municipal

Certa da atenção e providências, antecipamos nossos agradecimentos.

Atenciosamente.

Eliara A. Sigoti Martins

Chefe da Div. De Compras e Amoxarifado



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE SP

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

C. S. lí DR. JOÃO DORIVAL CARDOSO

RUA 7 DE SETEMBRO, N.“ 1175 - NOVO HORIZONTE - SP CEP 14960-000.

6^^

Oficio n°. 133/2022

Novo Horizonte, 13 de Julho de 2022.

Assunto: Solicitação de concurso para contratação de Agentes Comunitários de Saúde.

Ilmo Sr:

Encaminho a vossa senhoria os documentos (Projeto Básico e Orçamentos) referente ao

para contratação de Agentes Comunitários da Saúde, para maiores esclarecimentos e

providencias no Termo de Referência conforme documento emitido pelo responsável do setor
de Compras e Almoxarifado.

Sem outro particular para o momento, os nossos protestos de elevada estima e distinta

concurso

consideração.

Atenciosamente

amarílis^êMsYde toledo piza

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

NOVO HORIZONTE-SP

0 '^2^
O

cÁ
ILMO.SR.

LUIS ANTONIO PINHEIRO
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS
NOVO HORIZONTE-SP

,7,

\
DU‘-

0'^
Antonio Pffero
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE

r PRAÇA DR. EUCLYDES CARDOSO CASTILHO, 185

CNPJ: 45.152.139/0001-99
5^

Página 1

Solicitação de Compra de Materiais ou Serviços
Cotação

Cotação

03280/22 Solicitação de Contratação de empresa para "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZ 13/07/2022
Data Encerramento

13/07/2022

Descrição Data Emissão

Responsável Data Abertura

AMARILIS BIASI DE TOLEDO PIZA 13/07/2022

Poder

órgão
PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade / Setor: CENTRO DE SAUDE

Centro de Custo ; MANUT DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE - ATENÇÃO BASICA

Observação Solicitação de Contratação de empresa para “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETÍvÒ
área da Saúde, para emprego de Agente Comunitário de Saúde para atender ao Programa Estrátegia de Saúde da Família (ESF).

Fornecedor 14610

RUA GASTÂO VIDIGAL

DISTR. INDUSTRIAL I
CNPJ 07.232.266/0001-09

na

GL - CONSULTORIA EM DESENVOLVIMENTO SOCIAL E AÇÃO
Complemento

Fone 017-3258-1190

Endereço

Bairro Fax

lE

Cód. Produto Descrição do Produto
Descrição Detalhada do Produto

028,001.001 PRESTACAO DE SERV

Unidade

Observação

Qtde VIr Unitário VIr Total

IÇOS
SERV, 1 4.500,00 4.500,00

Total Cotado 4500,00

Total Geral

4500,00

Prefeito Municipal iCretário Requisitante
4

ArnarilisBiaside Toledo Piza
Secretária de Saúde
NovoHoflzoníe-SP

Fiorilli S/C Ltda. Software - (compras9 - 9.21-25.2252 - 16474)
13/07/2022 10:15 Usuãno Suzana Balero



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE

J: PRAÇA DR. EUCLYDES CARDOSO CASTILHO, 185
i CNPJ : 45.152.139/0001-99

Página 1

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição Responsável Data

03280/22

Descrição

Solicitação de Contratação de empresa para "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELE

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CENTRO DE SAUDE

MANUT DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE - ATENÇÃO BASICA

AMARILIS BIASI DE TOLEDO PIZA 13/07/2022

Poder

Órgão

Setor Solicitante

Centro de Custo 2

Placa

Fornecedor;

CNPJ:

Observação
Solicitação de Contratação de empresa para “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO” na área da Saúde,
para emprego de Agente Comunitário de Saúde para atender ao Programa Estrátegia de Saúde da Família (ESF).

Item Cód. Produto Descrição do Produto
Descrição Detalhada do Produto

1 028,001.001 PRESTACAO DE SERVIÇOS

Unidade Qtde Qtde Rec. Valor

UnitárioObservação

0SERV, 1 0

VALOR TOTAL 0,00

Almoxarifado

Amarilis Biasi de Toledo Piza
Secretáiia de Saúde
Novo Hori2onte-SP

Fiorilli S/C Ltda. Software • (comprasO - 9.21.25.2252 - 16474)
13/07/2022 10:16

Usuário Suzana Balero



SONIA MARIA CARDIO GOMES LIMA

CARGO: SOCIO- PROPRIETÁRIO

.  CPF:036.710.988-30

\ E-MAIL; contato@giconsultoria.com.br
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Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado
de São Paulo

(pCT^
Débitos Tributários Não inscritos na Divida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 07.232.266/0001-09

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São
Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima
identificada, é certificado que não constam débitos declarados ou apurados
pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento
matriz/filial acima identificado.

X
's

Certidão n° 22070230658-27

13/07/2022 09:42:25Data e hora da emissão

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio
www.pfe.fazenda.sp.gov.br

Folha 1 de 1
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional\

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS

FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: GL - CONSULTORIA EM DESENVOLVIMENTO SOCIAL  E ACAO EDUCATIVA S/S LTDA
CNPJ: 07.232.266/0001-09

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar  e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN). ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a ’d' do parágrafo único do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http;//rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:55:28

Válida até 07/01/2023.

Código de controle da certidão: 3518.EA96.8259.FA38
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ia 11/07/2022 <hora e data de Brasília>.do^



13/07/22, 09:44 Consulta Regularidade do Empregador

CAIXA
CAIXA ECONÓM.CA FEDERAL

Certificado de Regularidade do
FGTS -CRF

Inscrição:
Razão Social: gl consult em desenv social acao educativa ss ltda epp

Endereço:

07.232.266/0001-09

RUA GASTAO VIDIGAL 1262 SALA 03 / CENTRO / BADY BASSITT/ SP / 15115-

000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7,
da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa
acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer
débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das
obrigações com o FGTS.

/Validade:27/06/2022 a 26/07/2022

Certificação Número: 2022062701170642187658

Informação obtida em 13/07/2022 09:44:28

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

1/1https;//consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consuitaEmpregador-jsf



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GL

S/S LTDA (MATRIZ E FILIAIS}

CNPJ: 07.232.266/0001-09

Certidão n°: 22113050/2022

Expedição: 13/07/2022, às 09:45:13

Validade: 09/01/2023/^
de sua expedição.

CONSULTORIA EM DESENVOL

180 (cento

VIMENTO SOCIAL E ACAO EDUCATIVA

e oitenta) dias, contados da data

Certifica-se que GL

EDUCATIVA S/S LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ SOb O n°

07.232.266/0001-09, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de

Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação

das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.® 12.440/2011 e
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos

Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa juridica, a Certidão atesta a empresa em relação

a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua

autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na

Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

CONSULTORIA EM DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ACAO

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessários a identificação das pessoas naturais  e juridicas

inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto ás obrigações

estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos

recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a

emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes

de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do

Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais titulos que, por

disposição legal, contiver força executiva.



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE - SP Jrr]
•'i

Emancipado em 28/10/1917CNPJ (MF) 45 152.139/0001-99

PROJETO BÁSICO

I-OBJETO:

l.l. Contratação de empresa para “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA
REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE EMPREGO
PÚBLICO

compreendendo o fornecimento de todo o material empregado, conforme
especificações a seguir:

incluindo todos os procedimentos administrativos necessários

Elaboração do Decreto de Regulamentação do Processo Seletivo

Elaboração dos Editais das Inscrições:

- O processo seletivo será realizado para atendimento a 5 (cinco) unidades de
saúde, através de editais específicos para cada unidade de saúde, á vista das
exigências legais de residência do candidato no loca! geográfico de abrangência.

- Elaboração e moldagem da Minuta dos Editais para apresentação ao órgão
contratante.

- Definição de critérios para recebimento de inscrições.

- Especificação de disciplinas e peso de provas, bem como média para
aprovação.

Elaboração e definição do conteúdo e bibliografias.

- Regulamentação da forma de nomeação, processo de identificação, e
identificação de provas, recursos e demais dados necessários.

- Seleção e convocação das bancas examinadoras.

Praça Dr. Euclydes Cardoso Castilho, 185 - Novo Horizonte — SP Fone 17 3543 9000 - CEP 14960-000



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE - SP
M

I' ^í V ^>*4
CNPJ (MF) 45.152.139/0001-99 Emancipado em 28/10/1917

- Preparação de manual do candidato e fichas de inscrição, bem como todo

material de apoio para a equipe responsável pelas inscrições.

CONFECÇÃO DE EXTRATO DE TODOS OS EDITAIS PARA PUBLICAÇÃO
JUNTO A IMPRENSA.

- Programa informatizado para processamento das inscrições para recebimento

na rede bancária.

Treinamento aos encarregados do recebimento das inscrições.

- Assessoramento de especialistas, para orientações técnicas e jurídicas

- Ficha cadastro para processamento das inscrições.

- Análise de todas as inscrições efetivadas, objetivando a sua homologação.

- Emissão de relatório de candidatos por ordem alfabética contendo cargo e

número de inscrição e as inscrições indeferidas, com motivação de indeferimento.

- Serão de responsabilidade do Município de Novo Horizonte efetivar todas as

publicações oficiais dos atos pertinentes ao processo seletivo na Imprensa Oficial
do Município.

FORNECIMENTO DE TODOS OS DEMAIS EDITAIS NECESSÁRIOS PARA

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO SELETIVO.

PROVA OBJETIVA:

- As provas teórico objetivas, de caráter classificatório e eliminatório, conforme

critérios estabelecidos em Edital conterão 30 questões, de múltipla escolha, com
05 opções de resposta.

- Elaboração de questões inéditas, em conformidade com o nível de escolaridade

do cargo, bem como as atribuições, dispondo de profissionais de nível superior.

Praça Dr. Euclydes Cardoso Castilho, 185 - Novo Horizonte - SP Fone 17 3543 9000 - CEP 14960-000



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE - SP
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CNPJ (MF)45.152.139/Q0Q1-99 Emancipado em 28/10/1917n.í,

devidamente habilitados, com responsabilidade técnica e registro no respecti
Órgão de Classe.

- Análise técnica das questões com revisão em português.

- Digitação e editoração de provas.

- Impressão dos cadernos de questões.

- Manter o sigilo das questões e a segurança da prova e da banca examinadora.

- Seleção e verificação dos locais para aplicação das provas e definição de datas
em conjunto com a Contratante.

- Distribuição dos candidatos no local das provas.

- Emissão de relação geral dos candidatos em ordem alfabética, contendo o local
de realização das provas.

Mapeamento e identificação de salas na realização das provas.

- Elaboração de material de apoio para provas, tais como: etiquetas para
envelopamento dos cartões de respostas, listas de presença, etiquetas para
envelopamento dos cadernos de questões, cartões de respostas e relatórios.

- Acondicionamento e transporte de caderno e grade ao local das provas, com o
devido lacre garantidor de sigilo e segurança.

- Selecionar, convocar, treinar e remunerar o pessoal envolvido na aplicação das
provas.

- Aplicação efetiva das provas com a presença de equipe centra e de
coordenação proporciona! ao número de candidatos.

- Elaboração de atas e listas de presença.

- Divulgação do gabarito oficial, logo após o término das provas.

Praça Dr. Euclydes Cardoso Castilho, 185 -Novo Horizonte - SP Fone 17 3543 9000 - CEP 14960-000



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE - SP

Emancipado em 28/10/1917CNPJ (MF) 45.152 139/0001-99

- Proceder a leitura dos cartões de respostas, através da leitura ótica.

- Fazer a crítica da gravação dos cartões de respostas.

- Emissão de boletins individuais e relatório de notas de todos os candidatos.

- Possibilitar a correção e entrega dos resultados da Prova Escrita, na mesma

data de sua realização, tendo em vista a utilização de sistema informatizado com
rapidez e segurança.

- Emitir relatório das notas dos candidatos para publicação.

- Os valores das inscrições serão destinados aos cofres Públicos Municipais.

REVISÃO DE QUESTÕES E RECURSOS

- Promover a coleta dos recursos encaminhados segundo as regras definidas em
edital.

- Encaminhar os pedidos de revisão das bancas Examinadoras para análise.

- Fundamentar as respostas aos pedidos de recursos Impetrados, com emissão
de parecer individualizado.

- Auxiliar quando necessário, as notas das provas.

PROCESSAMENTO E CLASSIFICAÇAO FINAL DOS CANDIDATOS

- Emissão de relatório de notas englobando todas as etapas do processo seletivo.

- Realização de critérios de desempate de notas, conforme determinado ao edital
de inscrições, realizando, em ato público sorteio de empates para definição da
classificação final.

Praça Dr. Euclydes Cardoso Castilho, 185 - Novo Horizonte - SP Fone 17 3543 9000 - CEP 14960-000



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE - SP
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üVV*'' Emancipado em 28/10/1917CNPJ (MF) 45.152.139/0001-994

- Elaboração de relatório de homologação final, contemplando todos o^
aprovados por ordem de classificação.

DOSSIÊ:

-  Confecção de dossiê completo, contemplando todos os elementos
administrativos concernentes ao certame, que servirá de base para o órgão

público, bem como será demonstrado ao Tribunal de Contas, quando da auditoria;
com oferta de uma cópia a Secretaria Municipal de Educação.

QUADRO I - FUNÇÕES DISPONIBILIZADOS PARA PROCESSO SELETIVO

Salário

Mensal

Nível de

Escolaridade

Padrão

Salarial
ObservaçãoVagasEmpregos

Residir na área da

comunidade de abrangência
para cada unidade ESF

Agente
Comunitário

de Saúde

16 +
R$ 1.497,20Ensino Médio 2

CR

Observação: CR = Cadastro de Reserva

Gestão do Contrato:

Secretaria Municipal de Saúde

Prazo para início: 10 dias

Prazo de execução; 75 dias

Prazo para pagamento: ao térmifto do serviço

Adm. Luís Amonio Pinheiro
Direíoi cia Roíturâos Humanos
CRASP-51.513CRC1SP298122

Praça Dr. Euclydes Cardoso Castilho, 185 - Novo Horizonte - SP Fone 17 3543 9000 - CEP 14960-000



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE

Emancipado em 28110/1917

PRAÇA DR. EUCLYDES CARDOSO CASTILHO, 185 - CENTRO  - NOVO HORIZONTE-SP

FONE/FAX (17) 3543 9019 CEP; 14.960-000

CGC/MF W.® 45.152.139/0001-99

Novo Horizonte, 15 de Julho de 2022.

Da

Divisão de Compras

Para a

Secretaria Municipal de SAÚDE

Após análise dos documentos até aqui apresentados, a Divisão de Compras informa que
para atender o pedido realizado através do Processo Administrativo n® 811/22, necessita que a
solicitação n° 3280/22 do Sistema Fiorilli esteja liberada “PARA LICITAR”.

Certa da atenção e providências, antecipamos nossos agradecimentos.

Atenciosamente.

Eliara A. Sigoli Martins

Chefe da Div. De Compras e Almoxarifado



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE SP
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

C. S. II DR. JOÃO DORIVAL CARDOSO
ALAMEDA ROBERTO DELLA TOGNA, N.“ 1175-NOVO HORIZONTE - SP CEP 14960-150

Ofício n° 137/2022

Novo Horizonte, 18 Julho de 2022.

Da Secretaria de Saúde

Para a Divisão de Compras

Conforme solicitação da Divisão de Compras, informo que a solicitação n°3280/22 do

Sistema Fiorilli encontra-se já disponível para licitar conforme pedido na folha n°71, devolvo o

processo para seguir com os tramites necessário.

Certa da atenção e providências antecipo meus agradecimentos.

Atenciosamente,

C"
J.

AMARILISB E TOLEDO PIZA

SECRETaRIA de SAÚDE

NOVO HORIZONTE - SP



PMNH Folha

PEDIDO DE RESERVA ORÇAMENTARIA N.O
T3

À Diretoria de Despesa e Orçamento

Solicito a reserva dos recursos orçamentários existentes no
orçamento geral do Município, para ocorrerem as despesas com a
CONTRATAÇÃO pretendida na REQUISIÇÃO EM ANEXO, para o
fiel cumprimento ao artigo 14 de Lei Federal n° 8666, de 21 de Junho
de 1993 e alterações posteriores, cujo valor estimado é da ordem de:
R$ 4.500,00 conforme informações de requisitante (orçamento
anexo).

Divisão de Compras, 18 de Julho de 2022

Eliara A. Sigoli Martins
Chefe da Divisão de Compras e Almoxarifado



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte
‘ Pc.Euclydes C.Cas 185

!> 45152139/0001-99 Exercício: 2022

PMNH Folha
« if. .
t  ‘ca i

M N.O1*1

em; 19/07/2022 10:30

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA N° 1120

Ficha NO : Processo No :400

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEUnidade :

Funcional:

021001

10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÂS

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte Recurso: 00500

lesponsável pela Cotação:

Interessado pelo pedido:

3.3.90.39.00Cat. Econ. :

Código de Aplicação: 301 001

Cotação:

Pedido:

Código Centro de Custo Centro de Custo:

Saldo Atual

20.375,88

Empenhado

69.624,12

Alteração (+) Alteração (-)

-30.000,00

Saldo Inicial

120.000,00 0,00

HistóricoData

19/07/2022 reserva para contratação pretendida de empresa especializada para a organização e reali
zação de processo seletivo p/ provimentos de cargos de Agente Comunitário de Saude.

VALOR DA RESERVA

RESERVA JÁ UnUZADA

RESERVA ANULADA

RESERVA REFORÇADA

SALDO DE RESERVA ANTERIOR

SALDO DA RESERVA

SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA

4.500,00

0,00

0,00

0,00

4.500,00

7.795,35.

/

naniekMrioF^caAmral
Despesa e orçamento

CRC1SP287199/0-9



PMNH

AUTORIZAÇÃO DO PROCESSO DE DISPENSA/INEXIGIBILI DADE

Folha

N.o
IS

FABIANO DE MELLO BELENTANI, Prefeito Municipal de Novo Horizonte, no uso de suas
atribuições legais, com base no Art. 26 da Lei Federal n° 8666/93, e a vista da solicitação e
justificativa da Secretaria Municipal de Saúde, através da sua Secretária, Sra Amanllis Biasi de
Toledo Piza, com referência ao processo licitatório abaixo indicado:

DESCRIÇÃO DO PROCESSO

201/22 Tipo: DISPENSA
Data da Abertura: 18/07/2022

*****
*****

Processo:

Controle: 62

OBJETO:

Contratação de empresa especializada para a organização e realização de Processo
Seletivo para provimento de cargos de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE da
Prefeitura Municipal de Novo Horizonta - SP, conforme o Termo de Referência em
anexo.

RESOLVE

AUTORIZAR o presente processo de dispensa/inexigibilidade, conforme se^ue
"Demonstrativo dos itens adquiridos/contratados", por SETOR ORÇAMENTÁRIO
empresa:

0

DEMONSTRATIVO DOS ITENS ADQUIRIDOS/CONTRATADOS
UÇ50 DO PRODÜTO/SERVIÇÕ

SdIGO jpROPONENTE / FORNECEDOR

UNIDIGO| ADE QUANTID
VALOR •:
itíNITÁRI iVALOR •

; TOTAL

ADE

_ '0_. _
1SERV.

028.001.0 PRESTACAO DE SERVIÇOS
GL - CONSULTORIA EM DESENVOLVIMENTO SOCIAL 4.500,00
E AÇÀO
CNPJ: 07.232.266/0001-09
RUAGASTÂO VIDIGAL, 1262 - DISTR. INDUSTRIAL I,
BADY BASSITT - SP, CEP: 15115-000
TELEFONE: 017-3258-1190

01

14610

1
4.500,00

Novo Horizonte, /9 de Julho d« 2022

ldemeLlo E^LENTANI
Prb|eito Municipal

FABIA

1



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE
t
L

Emancipado em 28/10/1917

PRAÇA DR. EUCLYDES CARDOSO CASTILHO, 185 - CENTRO  - NOVO HORIZONTE-SP

FONE/FAX (17)3543 9019 CEP: 14.960-000

PMN

CGC/MF W.® 45.152.139/0001-99

H Folha

■N.o

PARA
DIRETORIA DE DESPESA E ORÇAMENTO

DA
DIVISÃO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO

REF. AO
PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N°. 201/2022

Tem esta a finalidade de encaminhar a essa Diretoria de Despesa e Orçamento, os
documentos abaixo relacionados, relativos à dispensa acima, para que possa Vossa
Senhoria providenciar o EMPENHO da despesa e o TERMO DE CIÊNCIA do Processo
no Sistema Audesp.

Divisão de Compras e Almoxarifado, 19 de Julho de 2022

ELIARA A. SIGOLI MARTINS
Chefe da Divisão de Compras



f  r- M N H
TA DE EMPENHOPrefeitura Municipal de Novo Horizonte

Pc.Euclydes C.Cas 185

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

45152139/0001-99I « ’a yn-~N.I
10283

NOTA DE EMPENHO N* 10283 FICHA, 400 DATA 19/07/2022 PROCESSO 201 REQUISIÇÃO N»

LICITAÇÃO. DISPENSA 0062/22 000201/22 DOCUMENTO VENCIMENTO.

GL - CONSULTORIA EM DESENVOLVIMENTO SOCIAL E AÇÃO

ENDEREÇO RUA GASTÃO VIDIGAL

NOME

BADY B

07.232.266/0001-09 CÓDIGO 14610

001 7013-0 401285ASSITT

Fonte Oe Recurso DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Ref. a contratação de empresa especializada para  a organização e
realização de Processo Seletivo para provimento de cargos de
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE da Prefeitura Municipal de
Novo Horizonte - SP. conforme o Termo de Referência em anexo.
Proc. licitatório n®201/22 - Dispensa n°62/22.

VALOR TOTAL

0  Recursos nao Destinados a Contrapé

05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS

00 Recursos Ordinários

301 ATENÇÃO BÁSICA
001 Atenção Basica

Bruto

4.500,00

Desconto

0,00

OR - Ordinário
LÍQUIDO 4.500,00

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02 PODER EXECUTIVO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO

MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

02 10 01

3.3.90.39.48

10.301.0010.2028.0000

DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL

90,000,00 69.624,12 4.500,00 15,875,88

VALOR A SER PAGO R$ 4.500,00

quatro mil e quinhentos reais ••••*•

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS
0,00

OANIELEM FONSECA AMARAL
DIRETORA DESPESA E ORÇAMENTO

CRC. n* 1SP287199/0-9

Roberta Cnstirw Costa RoOngues
Agente Administrativo

Cpf: 48822776895
AMARILIS BIASI DE TOLEDO PIZA

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CPF, 080 769.648-06

ORDEM DE PAGAMENTO:
RENATO TOMAZELA

DIRETOR OE FINANÇAS
CRC: n« 1SP316922/0-0

DESPESA PAGA EM

RECIBO

BANCO CONTA CHEQUE VALOR RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME

CNPJ/CPF
TALITA M LEAL GlOVERNO

Chefe de Divisáo de Pagamentos



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE

Emancipado em 28/10/1917

Folltn

CNPJ N.® 45.152.139/0001-99

NovoHonzónlèDIVISÃO DE

Novo Horizonte, 19/07/2022

PROCESSO LICITATÓRIO N® 201/22
DISPENSA 62

OBJETO: Contratação de empresa especializada para  a organização e realização de Processo
Seletivo para provimento de cargos de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE da Prefeitura
Municipal de Novo Horizonta - SP, conforme o Termo de Referência em anexo.

ORDEM DE SERVIÇO

Comunicamos a Vossa Senhoria que resultante da análise das propostas
apresentadas a licitação acima especificada, o Sr, Prefeito Municipal AUTORIZOU, em favor
dessa empresa o objeto da licitação ficando, desde já notificados e autorizados a fornecer,
dentro dos prazos e condições propostos, o objeto da referida licitação conforme Relação em
Anexo.

A Formalização do Contrato esta dispensada com arrimo do artigo 62 da Lei
Federal n® 8.666/93, substituído pela NOTA DE EMPENHO.

Sem mais para o momento, firmamos mui.

Atenciosamente.

EüXRAA. SlGOLl MARTINS
CHEFE DA DIVISÃO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO

A

GL - CONSULTORIA EM DESENVOLVIMENTO SOCIAL E AÇÃO EDUCATIVA S/S LTDA - EPP
RUA GASTÃO VIDIGAL
BADY BASSITT

fâL-CONSÜlTdRlA
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E AÇÃO
IBMPJ: 07.232.266/0001-09
RUA GASTÃO VIDIGAL, 1262-DISTR.
llNDUSTRlAL I, BADY BASSITT - SP, CEP;
115115-000
Telefone: 017-3258-1190
tbEaCidcfift<íõ£R>duto/Serviço

028.001.0 PRESTACAO DE SERVIÇOS

EMjÍ4610
Código

L'’.' íh.". iValor
Unitário ITotal

Unidade Quantida Vaíof
de

I

1  4.500,00 4.500,00SERV,1

01
4.500,00Total do Proponente


