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SECRETARIA MUNICIPAL DE MODERNIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

PODER EXECUTIVO  
https://www.cajamar.sp.gov.br 

 

ATOS 

ADMINISTRATIVOS 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E GESTÃO ESTRATÉGICA - DEPARTAMENTO DE COMPRAS E CONTRATOS 

 

ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO 

P.A 8764/2022 – Pregão Presencial nº 41/2022. OBJETO: Registro de Preço para aquisição de materiais de uso contínuo utilizado em 

manutenções realizadas pela Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos, conforme especificações constantes do Termo de Referência. 

Tendo em vista o julgamento proferido pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, decido por Adjudicar e Homologar o objeto licitado na seguinte 

forma: Brama Materiais para Construções LTDA, inscrita no CNPJ nº 46.144.499/0001-01, vencedora dos Lotes: 01 com valor global de R$ 

2.194.966,00; Lote 02 com valor global de R$ 125.000,00; Lote 03 com valor global de R$ 1.789.993,00; Lote: 04 com valor global de R$ 

930.000,00;  Lote 05 com valor global de R$ 5.259.997,40; Lote 06 com valor global de R$ 4.909.996,72; Lote 07 com valor global de R$ 

999.995,85; Lote 08 com valor global de R$ 198.999,50; Lote 09 com valor global de R$ 359.998,58; Lote 10 com valor global de R$ 646.396,49; 

Lote 11 com valor global de R$ 217.000,00; e Lote 12 com valor global de R$ 368.999,93; e COMERCIAL SISAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

E SERVIÇOS LTDA, Inscrita no CNPJ nº 10.826.183/0001-52, vencedora do Lote 13 com valor global de R$ 1.480.000,00. 

Cajamar, 08 de setembro de 2022 – Raul Lopes Cardoso – Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos. 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO - EDITAL Nº 01/2021 
38ª CONVOCAÇÃO PROFESSORES 

 
A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJAMAR, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação vigente, 
CONVOCA os candidatos abaixo relacionados do Processo Seletivo – Edital n° 01/2021, Cargo – Classificação geral; Nome; Inscrição; Nota:   
 
Professor de Desenvolvimento Infantil - PDI 
44 MARIA APARECIDA OLIVEIRA FERREIRA  2904 66,67 
 
Professor de Educação Básica I – PEB I – Educação Infantil 
41 PAULO HENRIQUE BOTTE  1554 66,67 
42 ROSELI DA SILVA  4914 66,67 
 
Professor de Educação Básica I – PEB I – Ensino Fundamental 
100 ROSELI TEIXEIRA FRANÇA OLIVEIRA  2074 63,33 
101 DOUGLAS NORBERTO CARNEIRO  3802 60,00 
102 GABRIELI MIRANDA DE SOUZA  2681 60,00 

Os candidatos convocados acima devem, no prazo de 03 (três) dias úteis, observado o protocolo sanitário, contados a partir de 09/09/2022, 
quais sejam 09/09/2022, 12/09/2022 e 13/09/2022, comparecer à Secretaria Municipal de Educação, situada à Praça José Rodrigues do 
Nascimento, nº 30 – Água Fria – Distrito Sede Cajamar/SP, no horário das 8h30 às 12h00 e das 13h00 às 15h30, portando cópia e original dos 
documentos que seguem: Carteira de Trabalho e Previdência Social (páginas de Identificação e Qualificação civil); Certidão de Nascimento ou 
Casamento; Título de Eleitor acompanhado da certidão de quitação eleitoral ou comprovantes das duas últimas eleições; Certificado de 
Reservista ou Dispensa de Incorporação; Cédula de Identidade – RG ou RNE; 01 (uma) foto 3x4 recente; inscrição no PIS/PASEP ou rastreamento 
realizado na Caixa Econômica Federal (caso o primeiro trabalho tenha sido em empresa privada), ou Banco do Brasil (em empresa pública); 
Cadastro de Pessoa Física (CPF); Comprovantes de escolaridade (Diploma Registrado e Histórico Escolar); Registro de classe para os 
profissionais, nos casos em que for exigido para a área de atuação; Certidão de Nascimento dos filhos com idade inferior a 18 (dezoito) anos, 
salvo se inválido; Resultado de Antecedentes Criminais; Certidão de Distribuições Criminais – Ações Criminais; Certidão de Distribuições 
Criminais – Execuções Criminais; comprovante de endereço atualizado em nome do candidato; declaração de acúmulo para as Funções 
permitidas por Lei. Cajamar, 8 de setembro de 2022. Secretaria Municipal de Educação.  

 
EDITAL SME Nº 11/2022  
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SECRETARIA MUNICIPAL DE MODERNIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

ZELADORIA DAS UNIDADES ESCOLARES  
DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAJAMAR 
EMEB GUILHERMINA DO COUTO OLIVEIRA 
A Secretaria Municipal de Educação de Cajamar, faz chegar a todos que virem o presente edital ou dele tiver conhecimento, receberá inscrições 
de servidores públicos, interessados em ocupar as dependências da zeladoria da Unidade Escolar a seguir referenciada, de acordo com o 
contido no Decreto nº 6.510 de 29 de junho de 2021 e Resolução SME n° 02 de 17 de agosto de 2021.  
 
1 . DA CONVOCAÇÃO 

 
1.1. CONVOCAÇÃO PARA INSCRIÇÃO DE INTERESSADOS NA OCUPAÇÃO DA ZELADORIA DA EMEB PROF. ANTONIO CARLOS CARVALHO, situada 
à Rua Rubens Barbosa, 250 – Jordanésia, Cajamar, CEP  07776-390.  
 
2. DA INSCRIÇÃO 
 
2.1. Estarão aptos para participar da inscrição, conforme Decreto nº 6.510/2021, bem como a Resolução SME n° 02/2021, os interessados que 
atenderem todas as exigências deste Edital e seus Anexos, os quais constam no e conforme segue: 
 
A. O permissionário deverá ser servidor público efetivo, da esfera municipal, no pleno exercício de suas atribuições, seguindo a ordem de 
prioridade conforme as categorias:  
 
(1) Integrante do quadro da Guarda Civil Municipal;  
(2) Lotado na Unidade Escolar da zeladoria a ser ocupada;  
(3) Lotado em qualquer Unidade Escolar da Rede Municipal de Ensino de Cajamar; 
(4) Lotado em qualquer órgão da administração centralizada ou descentralizada do Poder Público Municipal.  
 
B. Deverá ter disponibilidade de horário compatível com os horários de funcionamento da Unidade Escolar e com o exercício das atribuições 
que deverá exercer enquanto zelador;  
 
C. Não deverá ser proprietário de imóvel no Município; 
 
D. Não poderá ter sofrido sanção disciplinar de advertência ou suspensão, nos 4 (quatro) anos anteriores a data de publicação do Edital; 
 
E. Não poderá possuir qualquer espécie de animais;  
 
F. Não poderá estar afastado por mais de 60 (sessenta) dias, independentemente do tipo de afastamento no momento da inscrição. 
2.2. A inscrição pelo interessado será realizada de 09/09/2022 a 19/09/2022, das 9h às 16h por meio do e-mail vidaescolar@cajamar.sp.gov.br 
ou presencialmente na Secretaria de Educação, no Departamento Administrativo Educacional, sito à Praça José Rodrigues do Nascimento, nº 
30, Água Fria.  Devendo o inscrito entrar em contato, pelo telefone (11) 4446-0040 – Departamento Administrativo Educacional, ou endereço 
de e-mail anteriormente informado, para solicitar ficha de inscrição (Anexo I), demais modelos de declarações, anexadas a este edital, bem 
como para sanar eventuais dúvidas. 
2.3. Para efetivação da inscrição, por meio de e-mail, deverão ser enviados os documentos obrigatórios digitalizados, bem como o recebimento 
de e-mail atestando o protocolo. No caso de inscrição presencial, deverão os referidos documentos ser protocolados em 2 (duas) vias, os quais 
seguem relacionados:  
 
A. Documentos pessoais do inscrito (a), esposo (a) e dos filhos, quais sejam Cópias do documento de identidade, CPF, Certidão de casamento 
e /ou Certidão de Nascimento; 
B. Declaração do superior imediato (CHEFE), em papel timbrado, assinada e carimbada, atestando a COMPATIBILIDADE DE HORÁRIO do CARGO 
(Anexo II); 
C. Declaração conforme modelo padrão, constando “NÃO” possuir imóvel próprio (ANEXO III); 
D. Declaração de próprio punho de que “NÃO” possui nenhum tipo de animal de estimação (ANEXO IV); 
 
2.4. O deferimento das inscrições será publicado no Diário Oficial do Município no dia 21/09/2022. 
 
2.5. O interessado que não concordar com o resultado do deferimento das inscrições poderá interpor recurso nos dias 22 e 23/09/2022 das 9h 
às 16h na Secretaria de Educação, no Departamento Administrativo Educacional, sito à Praça José Rodrigues do Nascimento, nº 30, Água Fria.   
 
2.6. A publicação dos recursos e das inscrições finais será realizada no Diário Oficial do Município no dia 28/09/2022. 
 
2.7. Os inscritos serão responsáveis por todas as informações prestadas, assumindo como verdadeiras as declarações emitidas.  

mailto:vidaescolar@cajamar.sp.gov.br
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SECRETARIA MUNICIPAL DE MODERNIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

 
2.8. O ato de inscrição, por parte do servidor interessado, implicará o reconhecimento e compromisso de aceitação das normas disciplinadoras 
do processo.  
 
3. DO PROCESSO DE ESCOLHA 
3.1. As inscrições serão analisadas pela Secretaria Municipal de Educação e havendo apenas um inscrito na categoria observada, conforme 
disposto no Item 2 deste edital, procederá com as providências cabíveis para indicação do permissionário. 
3.2. Tendo mais de um inscrito na categoria observada, a Secretaria Municipal de Educação, encaminhará os documentos para Unidade Escolar 
para que esta proceda com eleição para escolha do permissionário junto aos membros do Conselho de Escola e a Associação de Pais e Mestres 
- APM da Unidade Escolar. 
 
A. A escolha ocorrerá mediante ordem prioritária estabelecida no item A deste artigo, seguindo para a próxima categoria quando não houver 
nenhum inscrito de acordo com a categoria anterior. 
3.3. Observada a ordem de prioridade os votos irão gerar uma classificação dos inscritos. 
3.4. Com a classificação, se o 1º classificado desistir de ser permissionário a escolha recairá no próximo classificado na categoria observada e 
assim sucessivamente. 
3.5. Não tendo mais classificados na categoria observada, a escolha recairá na próxima categoria e assim sucessivamente. 
3.6. Realizada a escolha o Diretor da Unidade Escolar deverá oficializar a Secretaria Municipal de Educação para que proceda com as 
providências cabíveis para indicação do permissionário. 
 
4. DO CRONOGRAMA 

 
4.1. De 09/09/2022 até 19/09/2022 – Início das inscrições. 
 
4.2. Em 21/09/2022 –  Publicação dos inscritos no Diário Oficial do Município. 
 
4.3. De 22/09/2022 até 23/09/2022 – Recursos. 
 
4.4. Em 29/09/2022 – Publicação de resultado de recursos no Diário Oficial do Município. 
 
4.5. De 30/09/2022 até 31/10/2022 -  Escolha do permissionário pelo Conselho de Escola e APM da Unidade Escolar (se necessário) e ratificação 
do resultado. 
 
5. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
5.1. As atribuições, direitos e deveres do permissionário estão descritas no Decreto nº 6.510/2021 e na Resolução SME n° 02/2021. 
 
5.2. O permissionário só poderá ocupar a zeladoria após a assinatura do “Termo de Uso”. 
 
5.3. Os recursos para fins do disposto neste Edital terão efeito suspensivo.  
 
5.4. Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação.  
 
Cajamar, 08 de setembro de 2022.  
 
Prof. Dr. Régis Souza 
Secretário Municipal de Educação 

 

ANEXO I - FICHA INSCRIÇÃO ZELADORIA 2022 

ANEXO II - DECLARAÇÃO CHEFE IMEDIATO 

ANEXO III - IMÓVEIS 

ANEXO IV - DECLARAÇÃO ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO 

https://cajamar.sp.gov.br/diariooficial/wp-content/uploads/sites/3/anexo-i-ficha-inscricao-zeladoria-2022-3.pdf
https://cajamar.sp.gov.br/diariooficial/wp-content/uploads/sites/3/anexo-ii-declaracao-chefe-imediato-7.pdf
https://cajamar.sp.gov.br/diariooficial/wp-content/uploads/sites/3/anexo-iii-imoveis-1.pdf
https://cajamar.sp.gov.br/diariooficial/wp-content/uploads/sites/3/anexo-iv-declaracao-animais-de-estimacao-7.pdf
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SECRETARIA MUNICIPAL DE MODERNIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

 

Ata da Sessão Pública realizada em 06/09/2022, conforme exigência do edital de Chamamento Público SMDS nº. 004/2022 (item 6.1) 

Nos termos da Lei Federal nº. 13.019/2014 e do Decreto Municipal nº. 5.624/2017, aos seis dias do mês de setembro de dois mil e vinte e dois, 

nas dependências da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, localizada na Rua Antonieta Pasquarelli Penteado, nº 245, Jordanésia - 

Cajamar, Estado de São Paulo, iniciou-se as 9:00 (nove) horas, os trabalhos na Sessão Pública com os membros da Comissão de Seleção para 

Chamamento Público de Organização da Sociedade Civil, conforme Portaria nº 341/2022. Dentro dos requisitos para a celebração do Termo 

de Colaboração, constatamos nos autos que a documentação apresentada pela Associação Cultural e Social de Idosos, Criança e Adolescentes 

– CNPJ nº. 08.482.362/0001-78, está acordo com o edital – item 6.1.1. Desta forma, consideramos que a Associação Cultural e Social de Idosos, 

Criança e Adolescentes está habilitada a celebrar Termo de Colaboração com a Administração Pública Municipal. A sessão foi encerrada e 

sendo assim, lavramos a presente ata. 

Comissão de Seleção. Cajamar, 6 de setembro de 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 


