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EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Cedral, veiculado
exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das
en�dades da Administração Direta e Indireta deste Município,
sendo referidas en�dades inteiramente responsáveis pelo
conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Cedral poderão ser
consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço
eletrônico: www.cedral.sp.gov.br Para pesquisa por qualquer
termo e u�lização de filtros, acesse
www.cedral.sp.gov.br/diariooficial. As consultas e pesquisas
são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Cedral
CNPJ: 45.093.663/0001-36
Endereço: Av. Antonio dos Santos Galante, 429; Centro -
Cedral/SP;
CEP 15895-000
Telefone: (17) 3266-9600

Telefone: (17) 3266-9600
Site: www.cedral.sp.gov.br
Funcionamento: Segunda à sexta-feira, das 09:00 às 16:00.

https://www.cedral.sp.gov.br/
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PROCESSO SELETIVO 02/2021 - EDITAL DE CONVOCAÇÃO - AGENTE INSPETOR DE EDUCAÇÃO
ESCOLAR

Cedral - Edição nº 46, 14 de Março de
2023

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

 

Ficam convocadas as candidatas abaixo relacionadas, aprovadas em Processo Sele�vo Simplificado 02/2021 para comparecerem no dia 17
de Março de 2023, às 09:00 horas no Paço Municipal de Cedral,  localizado na Avenida  Antonio  dos Santos Galante, 429 – Centro em
Cedral/SP, a fim de manifestarem interesse no preenchimento de 01 (uma) vaga de Agente Inspetor de Educação Escolar, por prazo
determinado, sob o regime da C.L.T. No ato da manifestação, a candidata deverá entregar documento legal que a habilite para o
desenvolvimento da referida função, bem como preencher de próprio punho requerimento de acúmulo de emprego, nos termos dos
incisos XVI e XVII, do art. 37 da Cons�tuição Federal. O não comparecimento implica na desistência da mesma.

Classificação Nome RG Total

020 Marcela Carvalho da Silva 267613337 60

021 Maria Viviane Bezerra da Silva 351073966 60

022 Renata Aparecida Zilli dos Santos 466761569 60

Nesta oportunidade a candidata deverá comparecer munida dos originais e cópias dos seguintes documentos:

uma foto 3x4 recente;
documento de iden�dade reconhecido legalmente em território nacional, com fotografia;
�tulo de eleitor e comprovante de votação na úl�ma eleição;
cadastro de pessoa �sica – CPF;
comprovante de residência;
cer�ficado de reservista ou de dispensa de incorporação, quando for do sexo masculino;
comprovante de conclusão da habilitação exigida para a Função, de acordo com o Anexo I deste Edital, devidamente reconhecida pelo sistema
Federal ou pelos sistemas Estaduais e Municipais de ensino;
cartão de cadastramento no PIS/PASEP, se houver;
cer�dão de nascimento;
cer�dão de casamento, quando for o caso;
cer�dão de nascimento e CPF dos filhos, quando for o caso;
documento de iden�dade reconhecido legalmente em território nacional, com fotografia, ou cer�dão de nascimento dos dependentes legais,
se houver, e documento que legalmente comprove a condição de dependência;
atestado de que não possui registro de antecedentes criminais, emi�do pela Secretaria de Segurança Pública do Estado, onde residiu nos
úl�mos 05 (cinco) anos;
declaração, informando se exerce ou não outro Cargo, emprego ou Função pública no âmbito federal, estadual ou municipal;
declaração, informando se já é aposentado, por qual mo�vo e junto a qual regime de previdência social;
declaração de não estar cumprindo sanção por inidoneidade, aplicada por qualquer órgão público ou en�dade da esfera Federal, Estadual ou
Municipal;
cer�dão nega�va de débitos da Prefeitura do Município de CEDRAL;

Prefeitura Municipal de Cedral, 13 de Março de 2023. 92º Ano de Emancipação Polí�co – Administra�va.

 

PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS

Prefeito Municipal
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Resolução CME 03, de 13 de março de 2023 Cedral - Edição nº 46, 14 de Março de 2023
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AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO Cedral - Edição nº 46, 14 de Março de 2023

AVISO ABERTURA DE LICITAÇÃO

CONVITE N.º 04/2023

A Prefeitura do Município de Cedral faz saber, a todos os interessados, que se encontra aberto o Convite n.º 04/2023, Processo
Administra�vo n.º 668/2023, Processo Licitatório n.º 09/2023, que tem por objeto a contratação de prestação de serviços de captação e
viabilização de recursos financeiros e acompanhamento de execução de convênios e contratos de repasse. O recebimento e abertura dos
envelopes ocorrerá até o dia 21/03/2023, às 10h00, no Setor de Licitações, localizado na Avenida Antônio dos Santos Galante, n.º 429,
Centro, Cedral/SP. O Edital de inteiro teor está à disposição dos interessados, sem ônus, com a Comissão de Licitações ou no site
www.cedral.sp.gov.br. Outras informações poderão ser ob�das com a Comissão de Licitações da Prefeitura Municipal de Cedral pelo
telefone (17) 3266-9600.

Prefeitura Municipal de Cedral, 13 de março de 2023; 92.º ano de Emancipação Polí�co-Administra�va. 

PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS
Prefeito Municipal

http://www.cedral.sp.gov.br/
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EXTRATO DE CONTRATO Cedral - Edição nº 46, 14 de Março de 2023

Dispensa de Licitação
JULIANA BORTOLOTO DE CARVALHO MARCATO
Objeto: Prestação de serviços de mão de obra especializada para apoio e acompanhamento de prestação de contas aos departamentos de
Licitação, Saúde, Assistência Social e Educação.
Valor Global: Altera valor global para R$ 48.000,00
Data da assinatura: 10/03/2023


		2023-03-13T15:36:18-0300
	MUNICIPIO DE CEDRAL:45093663000136




