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Terça-feira, 04 de janeiro de 2022 - ano 8 - nº 1.945

EDITAIS
GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 001, DE 03 DE JANEIRO DE 2022.
Designa servidor para exercer, em substituição, o Setor de Atenção Primária – UBS
AEROPORTO III, junto à Secretaria de Saúde, e dá outras providências.
ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA, Prefeito Municipal de Franca, Estado de São Paulo, no exercício de suas atribuições legais e
considerando o ofício nº 629/2021 da Secretaria de Saúde;
RESOLVE
Art. 1º Fica DESIGNADO o servidor público municipal Daniel da Paz Oliveira, chapa 14.490, para exercer, em substituição, o Setor
de Atenção Primária – UBS AEROPORTO III, junto à Secretaria de Saúde, pelo período de 10 de janeiro a 08 de fevereiro de 2022,
em razão das férias da titular do cargo a servidora Ana Cristina Cardoso, chapa 16.644.
Art. 2º

O presente ato é efetivado em conformidade com a legislação vigente.

Art. 3º

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º

Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Franca, 03 de janeiro de 2022.
ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA
PREFEITO
PORTARIA Nº 002, DE 03 DE JANEIRO DE 2022.
Dispõe sobre exoneração e nomeação de servidores para exercer as atribuições do
Setor Administrativo do CRAS Leste, junto à Secretaria de Ação Social, e dá outras
providências.

ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA, Prefeito Municipal de Franca, Estado de São Paulo, no exercício de suas atribuições legais e
considerando o memorando n.º 001/2022 da Secretaria de Ação Social;
RESOLVE
Art. 1º Fica EXONERADA, a pedido, a partir de 01 de janeiro de 2022, do Setor Administrativo do CRAS Leste, junto à Secretaria
de Ação Social, a servidora Jane Izabel Miranda Biagiotti Lellis, chapa 14.405.
Art. 2º A Secretaria de Recursos Humanos fará constar em suas ﬁchas funcionais os agradecimentos do Governo Municipal, pelos
serviços prestados à municipalidade.
Art. 3º Fica NOMEADA, a partir de 01 de janeiro de 2022, ao Setor Administrativo do CRAS Leste, junto à Secretaria de Ação
Social, a servidora Laura Cristina Gomes Lima, chapa 15.966.
Art. 4º

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de 01 de janeiro de 2022.

Art. 5º

O presente ato é efetivado em conformidade com a legislação vigente.

Art. 6º

Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Franca, 03 de janeiro de 2022.
ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA
PREFEITO
PORTARIA Nº 003, DE 03 DE JANEIRO DE 2022.

Designa servidor para exercer, em substituição, como Chefe do Setor de Folha de Pagamento, junto à Secretaria de Administração
e Recursos Humanos, e dá outras providências.
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ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA, Prefeito Municipal de Franca, Estado de São Paulo, no exercício de suas atribuições legais e
considerando o memorando 001/2022 da Secretaria de Administração e Recursos Humanos;
RESOLVE
Art. 1º Fica DESIGNADO o servidor público municipal Silvio Alves da Silva Júnior, chapa 16.480, para exercer, em substituição,
como Chefe do Setor de Folha de Pagamento, junto à Secretaria de Administração e Recursos Humanos, pelo período de 10 de
janeiro a 08 de fevereiro de 2022, em razão das férias da titular do cargo a servidora Elisabeth Aparecida Martins Maranha, chapa
10.175.
Art. 2º

O presente ato é efetivado em conformidade com a legislação vigente.

Art. 3º

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º

Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Franca, 03 de janeiro de 2022.
ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA
PREFEITO

CONTROLADORIA INTERNA
PORTARIA Nº 01, 03 de janeiro de 2022.
Ana Flávia Silva de Souza, Departamento de Ouvidoria, Corregedoria e Controladoria Interna, no exercício de suas atribuições
legais,
Considerando os princípios que regem a Prefeitura de Franca, esculpidos no artigo 37, caput, da Constituição Federal de 1988.
Considerando os serviços públicos prestados pela Prefeitura de Franca e o Princípio do Interesse Público.
Considerando a Lei Complementar nº 346, de 03 de fevereiro de 2021, a qual atribuiu ao Diretor de Departamento de Ouvidoria,
Corregedoria e Controladoria Interna a competência para instauração de procedimentos administrativos de apuração de conduta
dos servidores públicos municipais.
Considerando a designação das servidoras Fernanda Cristina Zuviollo, Vanessa Garcia Pimenta e Marcelo do Nascimento Varollo
como membros da Comissão Permanente de Sindicância, conforme Portaria nº 144, de 09 de abril de 2021, sendo esse último
designado em detrimento da licença maternidade da servidora Marina Rodrigues.
Considerando que ao Diretor de Departamento de Ouvidoria, Corregedoria e Controladoria Interna também compete, conforme Lei
Complementar nº 346, de 03 de fevereiro de 2021, determinar a apuração das condutas dos servidores públicos municipais através
de processo administrativo de sindicância e processo administrativo disciplinar.
RESOLVE:
Art. 1º – Determinar, com fulcro no artigo 33, do Decreto Municipal nº 11.234, de 08 de abril de 2021, a instauração de sindicância para
apurar os fatos supostamente praticados pela servidora R.I.V., chapa XXXXX, lotada na Secretária de Saúde, pelos fundamentos
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constantes da íntegra da portaria.
Art. 2º – Deliberar que os membros da Comissão Permanente de Sindicância, designados através da Portaria nº 144, de 09 de abril
de 2021, poderão reportar-se diretamente aos demais órgãos da Administração Pública, em diligências necessárias às atividades
de investigação e esclarecimento.
Art. 3º – Estabelecer o prazo de 60 (sessenta) dias para apresentação do relatório, com possibilidade de prorrogação, mediante
justiﬁcativa.
Art. 4º – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Franca/SP, 03 de janeiro de 2022.
ANA FLÁVIA SILVA DE SOUZA
Chefe do Dep. de Ouvidoria, Corregedoria, Controladoria e Controle Interno

PORTARIA Nº 02 de 03 de janeiro de 2022.
Ana Flávia Silva de Souza, Departamento de Ouvidoria, Corregedoria e Controladoria Interna, no exercício de suas atribuições
legais,
Considerando os princípios que regem a Prefeitura de Franca, esculpidos no artigo 37, caput, da Constituição Federal de 1988.
Considerando os serviços públicos prestados pela Prefeitura de Franca e o Princípio do Interesse Público.
Considerando a Lei Complementar nº 346, de 03 de fevereiro de 2021, a qual atribuiu ao Diretor de Departamento de Ouvidoria,
Corregedoria e Controladoria Interna a competência para instauração de procedimentos administrativos de apuração de conduta
dos servidores públicos municipais.
Considerando a designação dos servidora Fernanda Cristina Zuviollo, Vanessa Garcia Pimenta e Marcelo do Nascimento Varollo
como membros da Comissão Permanente de Sindicância, conforme Portaria nº 144, de 09 de abril de 2021.
Considerando que ao Diretor de Departamento de Ouvidoria, Corregedoria e Controladoria Interna também compete, conforme Lei
Complementar nº 346, de 03 de fevereiro de 2021, determinar a apuração das condutas dos servidores públicos municipais através
de processo administrativo de sindicância e processo administrativo disciplinar.
RESOLVE:
Art. 1º – Determinar, com fulcro no artigo 33, do Decreto Municipal nº 11.234, de 08 de abril de 2021, a instauração de sindicância
visando à apuração de irregularidades praticadas pelo servidor A. R. C., chapa XXXX, lotado junto à Secretaria de Administração e
Recursos Humanos, pelos fundamentos constantes da íntegra da portaria.
Art. 2º – Deliberar que os membros da Comissão Permanente de Sindicância, designados através da Portaria nº 144, de 09 de abril
de 2021, poderão reportar-se diretamente aos demais órgãos da Administração Pública, em diligências necessárias às atividades
de investigação e esclarecimento.
.
Art. 3º – Estabelecer o prazo de 60 (sessenta) dias para apresentação do relatório, com possibilidade de prorrogação, mediante
justiﬁcativa.
Art. 4º – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Franca/SP, 03 de janeiro de 2022.
ANA FLÁVIA SILVA DE SOUZA
Chefe do Dep. de Ouvidoria, Corregedoria, Controladoria Interna

ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2019
A Prefeitura de Franca, através da Secretaria de Administração e Recursos Humanos, CONVOCA os candidatos abaixo nomeados
APROVADOS e CLASSIFICADOS no Concurso Público nº 001/2019, para comparecerem à Rua Frederico Moura, 1517, Cidade
Nova – (Divisão de Pessoal e Recursos Humanos) no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, ou seja, nos dias 04, 05 e 06 de janeiro de
2022, das 09h às 15h, munidos dos ORIGINAIS e CÓPIAS dos seguintes documentos: CPF e RG, Certidão de nascimento dos ﬁlhos
menores de 18 (dezoito) anos, CPF e RG dos ﬁlhos menores de 24 (vinte e quatro) anos, Certidão de Casamento e/ou Nascimento,
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CPF do cônjuge, CTPS – Carteira Proﬁssional de Trabalho e Previdência Social (inclusive a cópia de todos os registros existentes),
Cartão PIS/PASEP, Certiﬁcado de Reservista (quando do sexo masculino), Certidão Negativa de Antecedentes Criminais, Certidão
de regularidade junto à Justiça Eleitoral, Comprovante de Escolaridade (Diploma) e Habilitação Especíﬁca (nos termos do edital
completo), Registro no Conselho de Classe e Comprovante de Regularidade (quando for o caso), Carteira de vacinação atualizada
(quando for o caso), Comprovante de endereço, uma foto 3x4 e Regularidade da Qualiﬁcação Cadastral do E-Social.
Classiﬁcação

Nome

Emprego

1ª

Gabriela Camillo

Enfermeiro do Trabalho

1ª

Guilherme Roberto Alves

Técnico em Segurança do Trabalho

Franca, 04 de janeiro de 2022.
Luciane Aparecida Furlan
Seção de Gestão de Pessoas
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 002/2019
A Prefeitura de Franca, através da Secretaria de Administração e Recursos Humanos, CONVOCA os candidatos abaixo nomeados
APROVADOS e CLASSIFICADOS no Concurso Público nº 002/2019, para comparecerem à Rua Frederico Moura, 1517, Cidade
Nova – (Divisão de Pessoal e Recursos Humanos) no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, ou seja, nos dias 04, 05 e 06 de janeiro de
2022, das 09h às 15h, munidos dos ORIGINAIS e CÓPIAS dos seguintes documentos: CPF e RG, Certidão de nascimento dos ﬁlhos
menores de 18 (dezoito) anos, CPF e RG dos ﬁlhos menores de 24 (vinte e quatro) anos, Certidão de Casamento e/ou Nascimento,
CPF do cônjuge, CTPS – Carteira Proﬁssional de Trabalho e Previdência Social (inclusive a cópia de todos os registros existentes),
Cartão PIS/PASEP, Certiﬁcado de Reservista (quando do sexo masculino), Certidão Negativa de Antecedentes Criminais, Certidão
de regularidade junto à Justiça Eleitoral, Comprovante de Escolaridade (Diploma) e Habilitação Especíﬁca (nos termos do edital
completo), Registro no Conselho de Classe e Comprovante de Regularidade (quando for o caso), Carteira de vacinação atualizada
(quando for o caso), Comprovante de endereço, uma foto 3x4 e Regularidade da Qualiﬁcação Cadastral do E-Social.
Classiﬁcação

Nome

Emprego

1ª

Marli Rodrigues Siqueira

Professor PEB II – Educação Artística

2ª

Leonardo Spirlandelli Secco

Professor PEB II – Educação Artística

3ª

Marina Saia Bianco

Professor PEB II – Educação Artística

4ª

Sandra Rodrigues De Souza

Professor PEB II – Educação Artística

5ª

Marcia Cristina De Sousa

Professor PEB II – Educação Artística

6ª

Natalia Maria Ricci Maia

Professor PEB II – Educação Artística

7ª

Gustavo Henrique Gonçalves

Professor PEB II – Educação Artística

8ª

Juliano Euripedes Da Silva Batista

Professor PEB II – Educação Artística

9ª

Claudia Camargo

Professor PEB II – Educação Artística

10ª

Edilaine Cristina De Freitas Coelho

Professor PEB II – Educação Artística

11ª

Júlia Assis Alves

Professor PEB II – Educação Artística

12ª

Jady Marielle Beloti Carvalho

Professor PEB II – Educação Artística

13ª

Elizeo De Oliveira Borges

Professor PEB II – Educação Artística

14ª

Camila Derminio Silveira Gomes

Professor PEB II – Educação Artística

Franca, 04 de janeiro de 2022.
Luciane Aparecida Furlan
Seção de Gestão de Pessoas

FINANÇAS
AVISO DE LICITAÇÃO
Processo nº 53898/21 - Pregão Eletrônico nº 001/22. Interessado: Secretaria de Educação. Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS
LIMENTÍCIOS – LANCHE FRIO. Recebimento das propostas dos lotes: até às 14h00 do dia 19 de janeiro de 2022 - Abertura
das propostas dos lotes: a partir das 14h00 do dia 19 de janeiro de 2022 - Início da disputa de preços: a partir das 14h30 do dia
19/01/2022.
Disponibilidade do Edital: a partir de 05/01/2022, no portal eletrônico: www.licitacoes-e.com.br
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
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Processo nº 34895/21 - Pregão Eletrônico nº 206/21. Interessado: Secretaria de Saúde. Objeto: Aquisição de sondas de gastrostomia
tipo Button para nutrição. O Sr. Pregoeiro torna público que, ﬁcam HOMOLOGDAS e ADJUDICADAS as propostas das empresas
CINCO – Conﬁança Industria e Comercio Ltda, lote 2; Med-Care Comércio de Materiais Médiicos Ltda, lotes 4 ao 6;Medical Log
Comércio e Industria de Produtos Médicos Ltda, lote 3; Priom Tecnologia em Equipamentos Eireli, lote 1.
Processo nº 46508/21 - Pregão Eletrônico nº 237/21. Interessado: Secretaria de Saúde. Objeto: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE
RESGATE A SER DESTINADO AO PELOTÃO DE BOMBEIROS DE FRANCA. O Sr. Pregoeiro torna público que, ﬁca HOMOLOGADA
e ADJUDICADA a proposta da empresa Belabru Comercio e Representações Ltda Me, lote 1.
Processo nº 40095/21 - Pregão Eletrônico nº 219/21. Interessado: Secretaria de Saúde. Objeto: Serviços de lavanderia hospitalar.
O Sr. Pregoeiro torna público que, ﬁca HOMOLOGADA e ADJUDICADA a proposta da empresa WM Lavanderia Especializada Ltda,
lote 1.
Processo nº 35803/21 - Pregão Eletrônico nº 210/21. Interessado: Secretaria de Educação. Objeto: Aquisição de utensílios
domésticos. O Sr. Pregoeiro torna público que, ﬁcam HOMOLOGADAS e ADJUDICADAS as propostas das empresas Comercial
São Judas Utilidades Domesticas Ltda, lotes 3 ao 5, 7 ao 19, 21 ao 23, 25 ao 31, 33, 35, 38 ao 40, 42 ao 45, 50 ao 53, 56, 60, 61,
63 ao 66, 70, 72 ao 76, 78 ao 80, 82, 83, 85 ao 94, 96, 97, 101, 102, 105 ao 109, 113 ao 120, 126 ao 128, 130 ao 133, 135, 136, 138
ao 142, 145 ao 150; Supreme Comercial Eireli, lotes 1, 2, 6, 32, 36, 37, 41, 54, 55, 57 ao 59, 62, 67 ao 69, 71, 77, 81, 84, 98, 100,
103, 104, 110 ao 112, 123, 125, 137.
Processo nº 37057/21 - Pregão Eletrônico nº 201/21. Interessado: Secretaria de Educação. Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios
(biscoito tipo rosquinha). O Sr. Pregoeiro torna público que, ﬁcam HOMOLOGADAS e ADJUDICADAS as propostas das empresas
Alimentar Distribuidora de Carnes Eireli, lotes 2, 4; Mapa Comercial Distribuidora Ltda, lotes 1, 3.
Processo nº 33810/21 - Pregão Eletrônico nº 211/21. Interessado: Secretaria de Segurança. Objeto: Aquisição de tintas destinadas
para demarcação viária horizontal e solventes. O Sr. Pregoeiro torna público que, ﬁcam HOMOLOGADAS e ADJUDICADAS as
propostas das empresas Chevromais Comércio de Peças, Acessórios e Lubriﬁcantes Ltda, lotes 1 ao 6; Porto Sinalização Ltda EPP,
lotes 7 ao 12.
EXTRATO DE CONTRATO
Processo nº 39242/21 - Pregão Eletrônico nº 220/21. Interessado: Secretaria de Administração e Recursos Humanos. Objeto:
Aquisição de material de informática (SSD 256). Contratada: Luiz Antonio Peixoto Franca, lote 1.
TERMOS DE ADITAMENTO
Processo nº 27867/19 – Concorrência de Preços nº 039/19 – Contratação de agência de publicidade para prestação de serviços
técnicos de publicidade para elaboração de projetos e campanhas com o ﬁm especíﬁco de divulgar as ações do Município de
Franca. Contratada: Versão BR Comunicação e Marketing Eireli EPP. O prazo de vigência do contrato porá aditado ﬁca prorrogado
por mais 12 (doze) meses, com fundamento na Cláusula Segunda, item 2.2 do referido Termo, conforme solicitação da Divisão de
Comunicação e anuência da contratada e do chefe do executivo, anexadas aos autos em ﬂs 1642 e seguintes.
Proc. nº 53529/16 – Pregão Presencial Nº 021/17 – Serviço de locação de solução integrada para o apoio de levantamento e
controle de veiculos abandonados em vias publicas, auditoria dos veiculos recolhidos no pátio, operação de ﬁscalização de infrações
administrativas municipais e gerenciamento dos veículos recolhidos em pátio, compreendendo software web, aplicativos em
dispositivo móvel e impressoras. Contratada: Digimaster Serviços de Consultoria em Negócios e Tecnologia Ltda EPP. O prazo de
vigencia do contrato ora aditado ﬁca prorrogado por mais 5 (cinco) meses, de 01/01/2022 à 31/05/2022, conforme solicitação da Sec.
Segurança e anuência da contratada, anexada aos autos em ﬂs 405 e seguintes.
Processo nº 46587/20 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, ART. 25, I, DA LEI DE LICITAÇÕES cujo objeto é a prestação de serviços
na área de nefrologia para a Secretaria de Saúde pelos valores da tabela de procedimentos, medicamentos e OPM do Sistema
Único de Saúde (SUS). Contratada: Davita Serviços de Nefrologia Franca Ltda. Fica aditado a quantidade correspondente a 25%
(vinte e cinco por cento) do quantitativo total de serviço do contrato, nos termos da solicitação e justiﬁcativas apresentadas pela Sec.
Saúde, anexado aos autos em ﬂs 91 e seguintes.
Processo nº 18588/21 - Dispensa de Licitação, Art. 24, VIII, da Lei de Licitações, cujo objeto é a contratação da EMDEF – Empresa
Municipal para o Desenvolvimento de Franca, para execução de serviços de construção de calçada e aterramento na Avenida
Elias Limonta, Jd. Santa Barbara, no Municipio de Franca/SP, com fornecimento de material e mão de obra e equipamentos. Fic
suprimido o valor correspondente a R$ 271,15 (duzentos e setenta e um reais e quinze centavos) ao contrato, conforme solicitação
e justiﬁcativas da Sec. Infraestrutura, anexados aos autos em ﬂs 90 e seguintes.
Proc. nº 31800/18 – Pregão Presencial Nº 117/18 – Contratação, pelo menor preço, de pessoa jurídica que tenha proﬁssionais aptos
para ministrar curso de tear de pente liço e tear de pedal. Contratada: Sandra Regina Marques Marcelo. O prazo de vigência do
contrato ora aditado ﬁca prorrogado por mais 12 (doze) meses, conforme solicitação do Fundo Social de Solidariedade e anuência
da empresa, anexado aos autos em ﬂs 182 e seguintes.
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JULGAMENTOS
Processo nº 32963/21 – Concorrência nº 21/21 – Aquisição de materiais de pintura. O Sr. Presidente da Comissão Permanente de
Licitações torna público que, após análise, ﬁcam classiﬁcadas as propostas das empresas AZ Tintas Comercio de Tintas LTDA, itens
1, 2, 5, 6, 8, 15 ao 17, 19 ao 24, 28 ao 31, 33 ao 35, 37 ao 39, 43, 45 ao 51; Castro Arantes Quim. Industrial LTDA, 4, 14, 66, 68 ao
70, 85, 97 ao 100, 108; Supreme Comercial Eireli – EPP, 9 ao 13, 27, 54, 55, 65, 71 ao 77, 80 ao 84, 86 ao 93, 95, 103 ao 106, 109;
V.F.F Costa Eireli, 3, 7, 18, 25, 26, 32, 36, 40 ao 42, 44, 52, 53, 56 ao 65, 67, 78, 79, 94, 96, 101, 102, 107.
Processo nº 45301/21 - Pregão Eletrônico nº 236/21. Interessado: Secretaria de Saúde. Objeto: Aquisição de impressos para a
demanda da Sec. Saúde. O Sr. Pregoeiro torna público que, após análise da Sec. Saúde, ﬁcam classiﬁcadas as propostas das
empresas Avohai Eventos Ltda, lote 4; Gráﬁca e Editora Mundo Ltda, 2, 5. Depois de declarado vencedor da disputa pelo Pregoeiro,
será permitido aos licitantes a intenção em interpor recurso nas 24 (vinte e quatro) horas imediatamente posteriores ao ato de
declaração de vencedor.
Processo nº 32433/21 - Pregão Eletrônico nº 233/21. Interessado: Secretaria de Infraestrutura. Objeto: Aquisição de lubriﬁcantes,
óleo hidráulico, graxa, óleo de motor, óleo de cambio, óleo para sistemas de transmissão, ﬂuido para radiador, ﬂuido de freio, agente
redutor liquido automotivo (arla 32), ativado, solupan e shampoo automotivo. O Sr. Pregoeiro torna público que, após análise da
Sec. Infraestrutura, ﬁcam classiﬁcadas as propostas das empresas BRVO Distribuidora Eireli, lotes 26, 27; J> Marangoni Comercial
Importação e Exportação Ltda Epp, 1 ao 3, 5, 7 ao 11, 13, 16 ao 22, 24; Movimento Comercio de Peças e Serviços Qutomotivos
Eireli, 4, 6, 14, 23. Depois de declarado vencedor da disputa pelo Pregoeiro, será permitido aos licitantes a intenção em interpor
recurso nas 24 (vinte e quatro) horas imediatamente posteriores ao ato de declaração de vencedor.
Processo nº 43152/21 - Pregão Eletrônico nº 243/21. Interessado: Secretaria de Educação. Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
E RECURSOS TECNOLÓGICOS (TABLETS) . O Sr. Pregoeiro declara FRACASSADO o presente pregão.
Franca, 03 de janeiro de 2022.
Marcelo Henrique do Nascimento
Presidente da Comissão Permanente de Licitações / Pregoeiro
JULGAMENTO DE CLASSIFICAÇÃO REFERENTE AO CHAMAMENTO PÚBLICO 011/2021 – PROCESSO ADMINISTRATIVO
Nº 2021046778. A Comissão de Seleção, em conformidade com as regras estabelecidas em edital, efetuou a análise dos planos
de trabalho apresentados no Envelope I, com objetivo de classiﬁcar as Organizações da Sociedade Civil (OSCs) participantes do
Processo de Chamamento Público. O resultado da análise deﬁniu a seguinte classiﬁcação: Lote I (1 unidade) 1º lugar, Associação
Assistencial Presbiteriana Bom Samaritano, Nota Total: 9,80 pontos; 2º lugar Pastoral do Menor e Família da Diocese de Franca,
Nota Total: 9,20 pontos e 3º lugar Instituição de Educação Infantil Estrela de Davi, Nota Total: 8,20 pontos. A OSC Associação
Assistencial Presbiteriana Bom Samaritano deverá apresentar o Envelope 2 – Documentação, no prazo de 2 (dois) dias úteis
corridos, contados a partir do recebimento da notiﬁcação. Conforme previsto em edital, ﬁca determinada a abertura dos Envelopes
2 – Documentação da OSC participante – para o dia 07 de janeiro de 2022, às 8h30, no anﬁteatro da sede da Secretaria Municipal
de Educação. Franca, 03 de janeiro de 2022. Obs.: A ata na íntegra está à disposição no site https://www.franca.sp.gov.br/portaltransparencia/paginas/publica/consulta_licitacao. xhtml - Modalidade: Chamamento Público (13.019/14) – Situação: Em Andamento.
Franca, 03 de janeiro de 2022.
Márcia de Carvalho Gatti
Secretária Municipal de Educação
TERMO DE ADITAMENTO
Proc. nº 047539/2017 – Termo de Colaboração nº 0001/2018 ﬁrmado com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de
Franca - APAE, para execução do Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deﬁciência, Idoso(as) e suas Famílias –
Modalidade Unidade Referenciada, nesta cidade de Franca-SP. Fica mantida a meta em 340 (trezentos e quarenta) usuários/mês,
com reajuste do piso de R$ 413,85 (Quatrocentos e treze reais e oitenta e cinco centavos), o valor total do termo ﬁca, portanto,
ajustado para R$ 1.688.508,00 (Hum milhão, seiscentos e oitenta e oito mil, quinhentos e oito reais), sendo R$ 11.484,00 (Onze
mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais) FAS Estado, R$ 279.720,00 (Duzentos e setenta e nove mil, setecentos e vinte reais)
FAS União e R$ 1.394.304,00 (Hum milhão, trezentos e noventa e quatro mil, trezentos e quatro reais) FAS Municipal, conforme
solicitação da Secretaria de Ação Social.
Proc. nº 047539/2017 – Termo de Colaboração nº 0002/2018 ﬁrmado com a Associação das Famílias, Pessoas e Portadores de
Paralisia Cerebral de Franca - Caminhar, para execução do Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deﬁciência,
Idoso(as) e suas Famílias – Modalidade Unidade Referenciada, nesta cidade de Franca-SP. Fica mantida a meta em 80 (cinquenta)
usuários/mês, com reajuste do piso de R$ 413,85 (Quatrocentos e treze reais e oitenta e cinco centavos), o valor total do termo ﬁca,
portanto, ajustado para R$ 397.296,00 (Trezentos e Noventa e sete mil, duzentos e noventa e seis reais), conforme solicitação da
Secretaria de Ação Social.
Proc. nº 047542/2017 – Termo de Colaboração nº 0003/2018 ﬁrmado com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de
Franca - APAE, para execução do Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deﬁciência, Idoso(as) e suas Famílias –
Modalidade Centro dia para pessoas com deﬁciência, nesta cidade de Franca-SP. Fica mantida a meta em 37 (trinta e sete) usuários
por turno/mês, com o piso de R$ 1.335,41 (Hum mil, trezentos e trinta e cinco reais e quarenta e um centavos), o valor total do termo
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ﬁca, portanto, ajustado para R$ 592.922,04 (Quinhentos e noventa e dois mil, novecentos e vinte e dois reais e quatro centavos),
conforme solicitação da Secretaria de Ação Social.
Proc. nº 047542/2017 – Termo de Colaboração nº 0004/2018 ﬁrmado com a Sociedade Francana de Instrução e Trabalho para Cegos,
para execução do Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deﬁciência, Idoso(as) e suas Famílias – Modalidade
Centro dia para pessoas com deﬁciência, nesta cidade de Franca-SP. Fica mantida a meta em 30 (trinta) usuários por turno/mês,
com o piso de R$ 1.335,41 (Hum mil, trezentos e trinta e cinco reais e quarenta e um centavos), o valor total do termo ﬁca, portanto,
ajustado para R$ 480.747,60 (Quatrocentos e Oitenta mil, setecentos e quarenta e sete reais e sessenta centavos), conforme
solicitação da Secretaria de Ação Social.
Proc. nº 047534/2017 – Termo de Colaboração nº 0005/2018 ﬁrmado com a Pastoral do Menor e Família da Diocese de Franca,
para execução do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes – Região Norte – Coletivo
2 – Jardim Luiza II, nesta cidade de Franca-SP. Fica mantida a meta em 57 (cinquenta e sete) usuários/dia, com piso de R$ 292,52
(Duzentos e noventa e dois reais e cinquenta e dois centavos), o valor total do termo ﬁca, portanto, ajustado para R$ 200.083,68
(Duzentos mil, oitenta e três reais e sessenta e oito centavos), conforme solicitação da Secretaria de Ação Social.
Proc. nº 047534/2017 – Termo de Colaboração nº 0006/2018 ﬁrmado com a Pastoral do Menor e Família da Diocese de Franca,
para execução do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes – Região Sul – Coletivo 1 –
Jardim Aeroporto III, nesta cidade de Franca-SP. Fica mantida a meta em 57 (cinquenta e sete) usuários/dia, com piso de R$ 292,52
(Duzentos e noventa e dois reais e cinquenta e dois centavos), o valor total do termo ﬁca, portanto, ajustado para R$ 200.083,68
(Duzentos mil, oitenta e três reais e sessenta e oito centavos), conforme solicitação da Secretaria de Ação Social.
Proc. nº 047534/2017 – Termo de Colaboração nº 0007/2018 ﬁrmado com a Pastoral do Menor e Família da Diocese de Franca,
para execução do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes – Região Sul – Coletivo 2 –
Jardim Aeroporto III, nesta cidade de Franca-SP. Fica mantida a meta em 57 (cinquenta e sete) usuários/dia, com piso de R$ 292,52
(Duzentos e noventa e dois reais e cinquenta e dois centavos), o valor total do termo ﬁca, portanto, ajustado para R$ 200.083,68
(Duzentos mil, oitenta e três reais e sessenta e oito centavos), sendo R$ 46.968,00 (Quarenta e seis mil, novecentos e sessenta
e oito reais) FAS Estado e R$ 153.115,68 (Cento e cinquenta e três mil, cento e quinze reais e sessenta e oito centavos) FAS
Municipal, conforme solicitação da Secretaria de Ação Social.
Proc. nº 047534/2017 – Termo de Colaboração nº 0008/2018 ﬁrmado com a Pastoral do Menor e Família da Diocese de Franca,
para execução do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes – Região Sul – Coletivo 3 –
Jardim Aeroporto II, nesta cidade de Franca-SP. Fica mantida a meta em 57 (cinquenta e sete) usuários/dia, com piso de R$ 292,52
(Duzentos e noventa e dois reais e cinquenta e dois centavos), o valor total do termo ﬁca, portanto, ajustado para R$ 200.083,68
(Duzentos mil, oitenta e três reais e sessenta e oito centavos), conforme solicitação da Secretaria de Ação Social.
Proc. nº 047534/2017 – Termo de Colaboração nº 0009/2018 ﬁrmado com a Pastoral do Menor e Família da Diocese de Franca, para
execução do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes – Região Oeste – Coletivo 1 – Vila
São Sebastião, nesta cidade de Franca-SP. Fica mantida a meta em 57 (cinquenta e sete) usuários/dia, com piso de R$ 292,52
(Duzentos e noventa e dois reais e cinquenta e dois centavos), o valor total do termo ﬁca, portanto, ajustado para R$ 200.083,68
(Duzentos mil, oitenta e três reais e sessenta e oito centavos), conforme solicitação da Secretaria de Ação Social.
Proc. nº 047534/2017 – Termo de Colaboração nº 0010/2018 ﬁrmado com a Pastoral do Menor e Família da Diocese de Franca,
para execução do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes – Região Oeste – Coletivo 2
– Jardim Palmeiras, nesta cidade de Franca-SP. Fica mantida a meta em 57 (cinquenta e sete) usuários/dia, com piso de R$ 292,52
(Duzentos e noventa e dois reais e cinquenta e dois centavos), o valor total do termo ﬁca, portanto, ajustado para R$ 200.083,68
(Duzentos mil, oitenta e três reais e sessenta e oito centavos), conforme solicitação da Secretaria de Ação Social.
Proc. nº 047534/2017 – Termo de Colaboração nº 0011/2018 ﬁrmado com a Pastoral do Menor e Família da Diocese de Franca,
para execução do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes – Região Oeste – Coletivo
3 – Jardim Zelinda, nesta cidade de Franca-SP. Fica mantida a meta em 57 (cinquenta e sete) usuários/dia, com piso de R$ 292,52
(Duzentos e noventa e dois reais e cinquenta e dois centavos), o valor total do termo ﬁca, portanto, ajustado para R$ 200.083,68
(Duzentos mil, oitenta e três reais e sessenta e oito centavos), conforme solicitação da Secretaria de Ação Social.
Proc. nº 047534/2017 – Termo de Colaboração nº 0012/2018 ﬁrmado com a Escola de Aprendizagem e Cidadania de Franca, para
execução do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes – Região Centro, nesta cidade de
Franca-SP. Fica mantida a meta em 57 (cinquenta e sete) usuários/dia, com o piso de R$ 292,52 (Duzentos e noventa e dois reais
e cinquenta e dois centavos), o valor total do termo ﬁca, portanto, ajustado para R$ 200.083,68 (Duzentos mil, oitenta e três reais e
sessenta e oito centavos), conforme solicitação da Secretaria de Ação Social.
Proc. nº 047534/2017 – Termo de Colaboração nº 0013/2018 ﬁrmado com o Centro de Integração da Terceira Idade Lions Clube
Franca Sobral, para execução do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Adultos e Idosos – Região Norte –
Coletivo 1, nesta cidade de Franca-SP. Fica mantida a meta em 50 (cinquenta) usuários/dia, com o piso de R$ 292,52 (Duzentos e
noventa e dois reais e cinquenta e dois centavos), o valor total do termo ﬁca, portanto, ajustado para R$ 175.512,00 (Cento e setenta
e cinco mil, quinhentos e doze reais), conforme solicitação da Secretaria de Ação Social.
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Proc. nº 047535/2017 – Termo de Colaboração nº 0014/2018 ﬁrmado com a Casa São Camilo de Lellis, para execução do Serviço
de Proteção Social Especial para Pessoas com Deﬁciência, Idoso(as) e suas Famílias – Modalidade Domicílio do Usuário, nesta
cidade de Franca-SP. Fica mantida a meta em 70 (setenta) usuários/mês, com piso de R$ 899,18 (Oitocentos e noventa e nove reais
e dezoito centavos), o valor total do termo ﬁca, portanto, ajustado para R$ 755.311,20 (Setecentos e cinquenta e cinco mil, trezentos
e onze reais e vinte centavos), conforme solicitação da Secretaria de Ação Social.
Proc. nº 047537/2017 – Termo de Colaboração nº 0015/2018 ﬁrmado com a Associação dos Deﬁcientes Físicos de Franca e Região
- Adeﬁ, para execução do Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio para pessoas com deﬁciência e idosas, nesta cidade de
Franca-SP. Fica mantida a meta em 70 (setenta) usuários/mês, com piso de R$ 899,18 (Oitocentos e noventa e nove reais e dezoito
centavos), o valor total do termo ﬁca, portanto, ajustado para R$ 755.311,20 (Setecentos e cinquenta e cinco mil, trezentos e onze
reais e vinte centavos), conforme solicitação da Secretaria de Ação Social.
Proc. nº 047537/2017 – Termo de Colaboração nº 0016/2018 ﬁrmado com a Associação dos Deﬁcientes Físicos de Franca e Região
- Adeﬁ, para execução do Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio para pessoas com deﬁciência e idosas, nesta cidade de
Franca-SP. Fica mantida a meta em 70 (setenta) usuários/mês, com piso de R$ 899,18 (Oitocentos e noventa e nove reais e dezoito
centavos), o valor total do termo ﬁca, portanto, ajustado para R$ 755.311,20 (Setecentos e cinquenta e cinco mil, trezentos e onze
reais e vinte centavos), conforme solicitação da Secretaria de Ação Social.
Proc. nº 047548/2018 – Termo de Colaboração nº 0018/2018 ﬁrmado com as Voluntárias Sociais de Franca - VOSF, para execução
de Ações Esportivas, Culturais, Educativas de Lazer e Outras, voltadas para Pessoa Idosa, nesta cidade de Franca-SP. Fica mantida
a meta em 150 (cento e cinquenta) usuários/mês, com o piso de R$ 91,20 (Noventa e um reais e vinte centavos), o valor total do
termo ﬁca, portanto, ajustado para R$ 164.160,00 (Cento e sessenta e quatro mil, cento e sessenta reais), conforme solicitação da
Secretaria de Ação Social.
Proc. nº 047548/2018 – Termo de Colaboração nº 0019/2018 ﬁrmado com o Centro de Integração da Terceira Idade Lions Clube
Franca Sobral, para execução de Ações Esportivas, Culturais, Educativas de Lazer e Outras, voltadas para Pessoa Idosa, nesta
cidade de Franca-SP. Fica mantida a meta em 200 (duzentos) usuários/mês, com o piso de R$ 91,20 (Noventa e um reais e vinte
centavos), o valor total do termo ﬁca, portanto, ajustado para R$ 218.880,00 (Duzentos e dezoito mil, oitocentos e oitenta reais),
conforme solicitação da Secretaria de Ação Social.
Proc. nº 047607/2017 – Termo de Colaboração nº 0020/2018 ﬁrmado com a Escola de Aprendizagem e Cidadania de Franca, para
execução do Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida – LA e
Prestação de Serviços à Comunidade – PSC, nesta cidade de Franca-SP. Fica mantida a meta em 80 (oitenta) usuários/mês, com
o piso de R$ 515,09 (Quinhentos e quinze reais e nove centavos), o valor total do termo ﬁca, portanto, ajustado para R$ 494.486,40
(Quatrocentos e noventa e quatro mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e quarenta centavos), sendo R$ 115.200,00 (Cento e
quinze mil e duzentos reais) FAS Estado e R$ 379.286,40 (Trezentos e setenta e nove mil, duzentos e oitenta e seis reais e quarenta
centavos) com FAS Municipal, conforme solicitação da Secretaria de Ação Social.
Proc. nº 047545/2017 – Termo de Colaboração nº 0021/2018 ﬁrmado com a Casa São Camilo de Léllis, para execução do Serviço
de Proteção Social Especial para Pessoas com Deﬁciência, Idoso(as) e suas Famílias – Modalidade Centro dia para pessoas idosas,
nesta cidade de Franca-SP. Fica mantida a meta em 38 (trinta e oito) usuários por turno/mês, com o piso de R$ 1.335,41 (Hum
mil, trezentos e trinta e cinco reais e quarenta e um centavos), o valor total do termo ﬁca, portanto, ajustado para R$ 608.946,96
(Seiscentos e oito mil, novecentos e quarenta e seis reais e noventa e seis centavos), conforme solicitação da Secretaria de Ação
Social.
Proc. nº 010659/2018 – Termo de Colaboração nº 0144/2018 ﬁrmado com a Fundação Espírita Judas Iscariotes, para execução do
Serviço de Acolhimento Institucional para Jovens e Adultos com Deﬁciência – Modalidade Residência Inclusiva – Proteção Social
Especial de Alta Complexidade, nesta cidade de Franca-SP. Fica mantida a meta em 12 (doze) usuários/mês, com o piso de R$
3.833,34 (Três mil, oitocentos e trinta e três reais e trinta e quatro centavos), o valor total do termo ﬁca, portanto, ajustado para
R$ 552.000,96 (Quinhentos e cinquenta e dois mil reais e noventa e seis centavos), sendo R$ 60.000,00 (Sessenta mil reais) FAS
Estado, R$ 120.000,00 (Cento e vinte mil reais) FAS União e R$ 372.000,96 (Trezentos e setenta e dois mil reais e noventa e seis
centavos), conforme solicitação da Secretaria de Ação Social.
Proc. nº 010659/2018 – Termo de Colaboração nº 0145/2018 ﬁrmado com a Fundação Espírita Judas Iscariotes, para execução do
Serviço de Acolhimento Institucional para Jovens e Adultos com Deﬁciência – Modalidade Residência Inclusiva – Proteção Social
Especial de Alta Complexidade, nesta cidade de Franca-SP. Fica mantida a meta em 12 (doze) usuários/mês, com o piso de R$
3.833,34 (Três mil, oitocentos e trinta e três reais e trinta e quatro centavos), o valor total do termo ﬁca, portanto, ajustado para R$
552.000,96 (Quinhentos e cinquenta e dois mil reais e noventa e seis centavos), conforme solicitação da Secretaria de Ação Social.
Proc. nº 008461/2018 – Termo de Colaboração nº 0146/2018 ﬁrmado com o Templo Espírita Vicente de Paulo, para execução de
Ações Esportivas, Culturais, Educativas de Lazer e Outras, voltadas para Pessoa Idosa, nesta cidade de Franca-SP. Fica mantida
a meta em 150 (cento e cinquenta) usuários/mês, com o piso de R$ 91,20 (Noventa e um reais e vinte centavos), o valor total do
termo ﬁca, portanto, ajustado para R$ 164.160,00 (Cento e sessenta e quatro mil, cento e sessenta reais), conforme solicitação da
Secretaria de Ação Social.
Proc. nº 008461/2018 – Termo de Colaboração nº 0148/2018 ﬁrmado com a Fundação Espírita Judas Iscariotes, para execução de
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Ações Esportivas, Culturais, Educativas de Lazer e Outras, voltadas para Pessoa Idosa, nesta cidade de Franca-SP. Fica mantida
a meta em 150 (cento e cinquenta) usuários/mês, com o piso de R$ 91,20 (Noventa e um reais e vinte centavos), o valor total do
termo ﬁca, portanto, ajustado para R$ 164.160,00 (Cento e sessenta e quatro mil, cento e sessenta reais), conforme solicitação da
Secretaria de Ação Social.
Proc. nº 008461/2018 – Termo de Colaboração nº 0149/2018 ﬁrmado com a Fundação Espírita Judas Iscariotes, para execução de
Ações Esportivas, Culturais, Educativas de Lazer e Outras, voltadas para Pessoa Idosa, nesta cidade de Franca-SP. Fica mantida
a meta em 200 (duzentos) usuários/mês, com o piso de R$ 91,20 (Noventa e um reais e vinte centavos), o valor total do termo ﬁca,
portanto, ajustado para R$ 218.880,00 (Duzentos e dezoito mil, oitocentos e oitenta reais), conforme solicitação da Secretaria de
Ação Social.
Proc. nº 047543/2017 – Termo de Colaboração nº 0150/2018 ﬁrmado com a Associação Proreavi – Projeto Restauração de Vida,
para execução do Serviço de Proteção Social Especial – Acolhimento Institucional na Modalidade Casa de Passagem, nesta cidade
de Franca-SP. Fica mantida a meta em 40 (quarenta) pessoas/dia, com o piso de R$ 101,74 (Cento e um reais e setenta e quatro
centavos), o valor total do termo ﬁca, portanto, ajustado para R$ 1.555.056,00 (Hum milhão, quinhentos e cinquenta e cinco mil,
cinquenta e seis reais), sendo que R$ 90.000,00 (Noventa mil reais) será repassado para aquisição de passagens, divididos em R$
7.500,00 (Sete mil e quinhentos reais) mensais em 2022, conforme solicitação da Secretaria de Ação Social.
Proc. nº 024144/2018 – Termo de Colaboração nº 0151/2018 ﬁrmado com a Pastoral do Menor e Família da Diocese de Franca,
para execução do Serviço de Acolhimento Institucional para Adultos e Famílias na Modalidade Abrigo Institucional – Proteção de Alta
Complexidade, nesta cidade de Franca-SP. Fica mantida a meta de 48 (quarenta e oito) pessoas por dia, com piso de R$ 101,74
(Cento e um reais e setenta e quatro centavos) a partir de 01 de janeiro de 2022. O valor total do termo ﬁca, portanto, ajustado para
R$ 1.758.067,20 (Hum milhão, setecentos e cinquenta e oito mil, sessenta e sete reais e vinte centavos), sendo R$ 120.000,00
(cento e vinte mil reais) FAS União e R$ 1.638.067,20 (Hum milhão, seiscentos e trinta e oito mil, sessenta e sete reais e vinte
centavos) com FAS Municipal, conforme solicitação da Secretaria de Ação Social.
Proc. nº 008460/2018 – Termo de Colaboração nº 0152/2018 ﬁrmado com o Templo Espírita Vicente de Paulo, para execução do
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Adultos e Idosos – Região Sul – Coletivo 1, nesta cidade de Franca-SP.
Fica mantida a meta em 50 (cinquenta) usuários/dia, com o piso de R$ 292,52 (Duzentos e noventa e dois reais e cinquenta e dois
centavos), o valor total do termo ﬁca, portanto, ajustado para R$ 175.512,00 (Cento e setenta e cinco mil, quinhentos e doze reais),
conforme solicitação da Secretaria de Ação Social.
Proc. nº 008460/2018 – Termo de Colaboração nº 0153/2018 ﬁrmado com a Fundação Espírita Judas Iscariotes, para execução do
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Adultos e Idosos – Região Leste – Coletivo 1, nesta cidade de Franca-SP.
Fica mantida a meta em 50 (cinquenta) usuários/dia, com piso de R$ 292,52 (Duzentos e noventa e dois reais e cinquenta e dois
centavos), o valor total do termo ﬁca, portanto, ajustado para R$ 175.512,00 (Cento e setenta e cinco mil, quinhentos e doze reais),
conforme solicitação da Secretaria de Ação Social.
Proc. nº 008460/2018 – Termo de Colaboração nº 0154/2018 ﬁrmado com a Fundação Espírita Judas Iscariotes, para execução
do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Adultos e Idosos – Região Leste – Coletivo 1 – Jardim Paulistano e
adjacências, nesta cidade de Franca-SP. Fica mantida a meta em 50 (cinquenta) usuários/dia, com piso de R$ 292,52 (Duzentos e
noventa e dois reais e cinquenta e dois centavos), o valor total do termo ﬁca, portanto, ajustado para R$ 175.512,00 (Cento e setenta
e cinco mil, quinhentos e doze reais), conforme solicitação da Secretaria de Ação Social.
Proc. nº 008460/2018 – Termo de Colaboração nº 0155/2018 ﬁrmado com a Fundação Espírita Judas Iscariotes, para execução do
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Adultos e Idosos – Região Centro – Coletivo 1, nesta cidade de FrancaSP. Fica mantida a meta em 50 (cinquenta) usuários/dia, com piso de R$ 292,52 (Duzentos e noventa e dois reais e cinquenta e dois
centavos), o valor total do termo ﬁca, portanto, ajustado para R$ 175.512,00 (Cento e setenta e cinco mil, quinhentos e doze reais),
conforme solicitação da Secretaria de Ação Social.
Proc. nº 008460/2018 – Termo de Colaboração nº 0210/2018 ﬁrmado com a Instituição Família Cavalheiro Caetano Petráglia, para
execução do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes – Região Centro - Coletivo I – Vila
Chico Júlio, nesta cidade de Franca-SP. Fica mantida a meta em 50 (cinquenta) usuários/dia, com o piso de R$ 292,52 (Duzentos e
noventa e dois reais e cinquenta e dois centavos), o valor total do termo ﬁca, portanto, ajustado para R$ 175.512,00 (Cento e setenta
e cinco mil, quinhentos e doze reais), conforme solicitação da Secretaria de Ação Social.
Proc. nº 024141/2018 – Termo de Colaboração nº 0211/2018 ﬁrmado com o Lar de Idosos Eurípedes Barsanulfo, para execução do
Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos – Modalidade Abrigo Institucional – Proteção Social Especial de Alta Complexidade,
nesta cidade de Franca-SP. Fica mantida a meta em 40 (quarenta) usuários/mês, com o piso de R$ 1.809,40 (Hum mil, oitocentos
e nove reais e quarenta centavos), o valor total do termo ﬁca, portanto, ajustado para R$ 868.512,00 (Oitocentos e sessenta e oito
mil, quinhentos e doze reais), conforme solicitação da Secretaria de Ação Social.
Proc. nº 024141/2018 – Termo de Colaboração nº 0212/2018 ﬁrmado com a Departamento de Promoção Vicentina, para execução do
Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos – Modalidade Abrigo Institucional – Proteção Social Especial de Alta Complexidade,
nesta cidade de Franca-SP. Fica mantida a meta em 48 (quarenta e oito) usuários/mês, com o piso de R$ 1.809,40 (Hum mil,
oitocentos e nove reais e quarenta centavos), o valor total do termo ﬁca, portanto, ajustado para R$ 1.042.214,40 (Hum milhão,
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quarenta e dois mil, duzentos e quatorze reais e quarenta centavos), conforme solicitação da Secretaria de Ação Social.
Proc. nº 024141/2018 – Termo de Colaboração nº 0213/2018 ﬁrmado com a Instituição Espírita Nosso Lar, para execução do Serviço
de Acolhimento Institucional para Idosos – Modalidade Abrigo Institucional – Proteção Social Especial de Alta Complexidade, nesta
cidade de Franca-SP. Fica mantida a meta em 60 (sessenta) usuários/mês, com o piso de R$ 1.809,40 (Hum mil, oitocentos e nove
reais e quarenta centavos), o valor total do termo ﬁca, portanto, ajustado para R$ 1.302.768,00 (Hum milhão, trezentos e dois mil,
setecentos e sessenta e oito reais), conforme solicitação da Secretaria de Ação Social.
Proc. nº 024141/2018 – Termo de Colaboração nº 0214/2018 ﬁrmado com a Fundação Espírita Judas Iscariotes, para execução do
Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos – Modalidade Abrigo Institucional – Proteção Social Especial de Alta Complexidade,
nesta cidade de Franca-SP. Fica mantida a meta em 50 (cinquenta) usuários/mês, com o piso de R$ 1.809,40 (Hum mil, oitocentos
e nove reais e quarenta centavos), o valor total do termo ﬁca, portanto, ajustado para R$ 1.085.640,00 (Hum milhão, oitenta e cinco
mil, seiscentos e quarenta reais), conforme solicitação da Secretaria de Ação Social.
Proc. nº 024141/2018 – Termo de Colaboração nº 0215/2018 ﬁrmado com a Fundação Espírita Judas Iscariotes, para execução do
Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos – Modalidade Abrigo Institucional – Proteção Social Especial de Alta Complexidade,
nesta cidade de Franca-SP. Fica mantida a meta em 60 (sessenta) usuários/mês, com o piso de R$ 1.809,40 (Hum mil, oitocentos e
nove reais e quarenta centavos), o valor total do termo ﬁca, portanto, ajustado para R$ 1.302.768,00 (Hum milhão, trezentos e dois
mil, setecentos e sessenta e oito reais), sendo R$ 97.200,00 (Noventa e sete mil e duzentos reais) FAS ESTADO, R$ 72.355,92
(Setenta e dois mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e noventa e dois centavos) FAS União e R$ 1.133.212,08 (Hum milhão, cento
e trinta e três mil, duzentos e doze reais e oito centavos) FAS Municipal, conforme solicitação da Secretaria de Ação Social.
Proc. nº 024141/2018 – Termo de Colaboração nº 0216/2018 ﬁrmado com a Fundação Espírita Judas Iscariotes, para execução do
Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos – Modalidade Abrigo Institucional – Proteção Social Especial de Alta Complexidade,
nesta cidade de Franca-SP. Fica mantida a meta em 60 (sessenta) usuários/mês, com o piso de R$ 1.809,40 (Hum mil, oitocentos e
nove reais e quarenta centavos), o valor total do termo ﬁca, portanto, ajustado para R$ 1.302.768,00 (Hum milhão, trezentos e dois
mil, setecentos e sessenta e oito reais), conforme solicitação da Secretaria de Ação Social.
Proc. nº 024146/2018 – Termo de Colaboração nº 0217/2018 ﬁrmado com a Liga de Assistência Social e Educação Popular - LASEP,
para execução do Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deﬁciência, Idoso(as) e suas Famílias – Modalidade
Centro dia para pessoas idosas, nesta cidade de Franca-SP. Fica mantida a meta em 30 (trinta) usuários por turno/mês, com o piso
de R$ 1.335,41 (Hum mil, trezentos e trinta e cinco reais e quarenta e um centavos), o valor total do termo ﬁca, portanto, ajustado
para R$ 480.747,60 (Quatrocentos e Oitenta mil, setecentos e quarenta e sete reais e sessenta centavos), conforme solicitação da
Secretaria de Ação Social.
Proc. nº 024146/2018 – Termo de Colaboração nº 0218/2018 ﬁrmado com a Liga de Assistência Social e Educação Popular - LASEP,
para execução do Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deﬁciência, Idoso(as) e suas Famílias – Modalidade
Centro dia para pessoas idosas, nesta cidade de Franca-SP. Fica mantida a meta em 30 (trinta) usuários por turno/mês, com o piso
de R$ 1.335,41 (Hum mil, trezentos e trinta e cinco reais e quarenta e um centavos), o valor total do termo ﬁca, portanto, ajustado
para R$ 480.747,60 (Quatrocentos e Oitenta mil, setecentos e quarenta e sete reais e sessenta centavos), conforme solicitação da
Secretaria de Ação Social.
Proc. nº 044186/2018 – Termo de Colaboração nº 0254/2018 ﬁrmado com a Pastoral do Menor e Família da Diocese de Franca,
para execução do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes – Região Leste – Coletivo 2 –
Jardim Paulistano II, nesta cidade de Franca-SP. Fica mantida a meta em 57 (cinquenta e sete) usuários/dia, com piso de R$ 292,52
(Duzentos e noventa e dois reais e cinquenta e dois centavos), o valor total do termo ﬁca, portanto, ajustado para R$ 200.083,68
(Duzentos mil, oitenta e três reais e sessenta e oito centavos), conforme solicitação da Secretaria de Ação Social.
Proc. nº 044186/2018 – Termo de Colaboração nº 0255/2018 ﬁrmado com a Centro Espírita Sebastiana Barbosa Ferreira, para
execução do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes, Coletivo I – Bairro City Petrópolis,
nesta cidade de Franca-SP. Fica mantida a meta em 57 (cinquenta e sete) usuários/dia, com o piso de R$ 292,52 (duzentos e
noventa e dois reais e cinquenta e dois centavos), o valor total do termo ﬁca, portanto, ajustado para R$ 200.083,68 (Duzentos mil,
oitenta e três reais e sessenta e oito centavos), conforme solicitação da Secretaria de Ação Social.
Proc. nº 005052/2019 – Termo de Colaboração nº 0039/2019 ﬁrmado com a Obras Assistenciais Dr. Ismael Alonso y Alonso, para
execução do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes – Região Norte - Coletivo 3 – Vila
Gosuen, nesta cidade de Franca-SP. Fica mantida a meta em 57 (cinquenta e sete) usuários/dia, com o piso de R$ 292,52 (Duzentos
e noventa e dois reais e cinquenta e dois centavos), o valor total do termo ﬁca, portanto, ajustado para R$ 200.083,68 (Duzentos mil,
oitenta e três reais e sessenta e oito centavos), conforme solicitação da Secretaria de Ação Social.
Proc. nº 012836/2019 – Termo de Colaboração nº 0045/2019 ﬁrmado com a Fundação Espírita Judas Iscariotes, para execução do
Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deﬁciência, Idoso(as) e suas Famílias – Modalidade Centro dia para pessoas
idosas, nesta cidade de Franca-SP. Fica mantida a meta em 30 (trinta) usuários por turno/mês, com o piso de R$ 1.335,41 (Hum
mil, trezentos e trinta e cinco reais e quarenta e um centavos), o valor total do termo ﬁca, portanto, ajustado para R$ 480.747,60
(Quatrocentos e Oitenta mil, setecentos e quarenta e sete reais e sessenta centavos), conforme solicitação da Secretaria de Ação
Social.

w w w.fra n c a .s p .g o v.b r

11

Terça-feira, 04 de janeiro de 2022 - ano 8 - nº 1.945

Proc. nº 008542/2020 – Termo de Colaboração nº 0016/2020 ﬁrmado com a Associação dos Deﬁcientes Físicos de Franca - ADEFI,
para execução do Serviço de Proteção Social Especial de Violência, nesta cidade de Franca-SP. Fica mantida a meta de atendimento
de 05 (cinco) mulheres em situação de violência com ou sem seus dependentes, com capacidade para atender até 15 (quinze)
pessoas/dia, com piso de R$ 6.824,31 (Seis mil, oitocentos e vinte e quatro reais e trinta e um centavos). O valor total do termo
ﬁca, portanto, ajustado para R$ 409.458,60 (Quatrocentos e nove mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e sessenta centavos),
conforme solicitação da Secretaria de Ação Social.
Proc. nº 012908/2020 – Termo de Colaboração nº 0001/2021 ﬁrmado com a Fundação Espírita Judas Iscariotes, para execução do
Serviço de Acolhimento Institucional para Jovens e Adultos com Deﬁciência – Modalidade Residência Inclusiva – Proteção Social
Especial de Alta Complexidade, nesta cidade de Franca-SP. Fica mantida a meta em 12 (doze) usuários/mês, com o piso de R$
3.833,34 (Três mil, oitocentos e trinta e três reais e trinta e quatro centavos), o valor total do termo ﬁca, portanto, ajustado para R$
552.000,96 (Quinhentos e cinquenta e dois mil reais e noventa e seis centavos), conforme solicitação da Secretaria de Ação Social.
Proc. nº 012906/2020 – Termo de Colaboração nº 0007/2021 ﬁrmado com a Instituição de Educação Infantil Estrela de Davi, para
execução do Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio para pessoas com deﬁciência e idosas, nesta cidade de Franca-SP.
Fica mantida a meta em 70 (setenta) usuários/mês, com piso de R$ 899,18 (Oitocentos e noventa e nove reais e dezoito centavos),
o valor total do termo ﬁca, portanto, ajustado para R$ 755.311,20 (Setecentos e cinquenta e cinco mil, trezentos e onze reais e vinte
centavos), conforme solicitação da Secretaria de Ação Social.
Proc. nº 005873/2021 – Termo de Colaboração nº 0012/2021 ﬁrmado com a Pastoral do Menor e Família da Diocese de Franca, para
execução do Serviço de Acolhimento Institucional para pessoas em situação de rua e pessoas que utiizam a rua como espaço de
sobrevivência – Modalidade Acolhimento Noturno – Proteção Social Especial e Serviço Especializado de Abordagem Social, nesta
cidade de Franca-SP. Fica mantida a meta de 1200 (hum mil e duzentos) pessoas/dia para o Serviço de Acolhimento Institucional
para pessoas em situação de rua e pessoas que utilizam a rua como espaço de sobrevivência – Modalidade Acolhimento Noturno
– Proteção Social Especial, com piso de R$ 70,32 (Setenta reais e trinta e dois centavos) e ﬁca mantida a meta de 1500 (hum mil
e quinhentos) pessoas/dia para o Serviço Especializado de Abordagem Social com repasse mensal de R$ 22.060,00 (Vinte e dois
mil reais e sessenta centavos). O valor total do termo ﬁca, portanto, ajustado para R$ 425.776,00 (Quatrocentos e vinte e cinco mil,
setecentos e setenta e seis reais), conforme solicitação da Secretaria de Ação Social.
Proc. nº 013756/2021 – Termo de Colaboração nº 0030/2021 ﬁrmado com a Associação dos Deﬁcientes Físicos de Franca - ADEFI,
para execução do Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora e República para Jovens Egressos do Serviço de Acolhimento
Institucional de Crianças e Adolescentes – Proteção Social Especial de Alta Complexidade, nesta cidade de Franca-SP. Fica mantida
a meta de atendimento de 23 (vinte e três), Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora com piso de R$ 1.235,36 (Hum mil,
duzentos e trinta e cinco reais e trinta e seis centavos), ﬁca mantida a meta de 12 (doze) para o Serviço de República para Jovens
Egressos do Serviço de Acolhimento Institucional de Crianças e Adolescentes – Proteção Social Especial de Alta Complexidade
com piso de R$ 1.566,26 (Hum mil, quinhentos e sessenta e seis reais e vinte e seis centavos). O valor total do termo ﬁca, portanto,
ajustado em 2022 para R$ 566.500,80 (Quinhentos e sessenta e seis mil, quinhentos reais e oitenta centavos), sendo que R$
41.400,00 (Quarenta e um mil e quatrocentos reais) FAS Estado e R$ 525.100,80 (Quinhentos e vinte e cinco mil, cem reais e oitenta
centavos) FAS Municipal, conforme solicitação da Secretaria de Ação Social.
Proc. nº 008956/2020 – Termo de Colaboração nº 0036/2021 ﬁrmado com a Pastoral do Menor e Família da Diocese de Franca, para
execução do projeto “PIPA – Polo de Iniciação e Preparação para Aprendizagem”, nesta cidade de Franca-SP. Fica aditado o prazo
de vigência do convênio para 31/12/2022, conforme solicitação da Secretaria de Ação Social.
Proc. nº 016394/2021 – Termo de Colaboração nº 0037/2021 ﬁrmado com a Fundação Santa Casa de Misericórdia de Franca, para
execução do projeto “Proteção a Vida do Neonato”, nesta cidade de Franca-SP. Fica aditado o prazo de vigência do convênio para
06/04/2022, conforme solicitação da Secretaria de Ação Social.
Proc. nº 015955/2021 – Termo de Colaboração nº 0048/2021 ﬁrmado com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de
Franca - APAE, para execução do projeto “Harmonia, Sons e Melodia”, nesta cidade de Franca-SP. Fica aditado o prazo de vigência
do convênio para 06/04/2022, conforme solicitação da Secretaria de Ação Social.
Franca, 03 de janeiro de 2022.
Gislaine Alves Liporoni Peres
Secretária Municipal de Ação Social

FUNDAÇÃO ESPORTE, ARTE E CULTURA DE FRANCA - FEAC
SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021
Processo nº 0023/2021- Pregão Eletrônico nº 0004/21. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA E EQUIPE FORMADA POR 01 MÉDICO, 01 ENFERMEIRO E 01 MOTORISTA,
DESTINADOS AOS EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURAIS.

12

w w w.fra n c a .s p .g o v.b r

Terça-feira, 04 de janeiro de 2022 - ano 8 - nº 1.945

Informamos que a licitação foi suspensa para retiﬁcação de modo de disputa portal licitações-e.com.br. Logo informaremos sobre
nova data.
Franca, 03 de janeiro de 2022.
Roberto Jorge Saad
Presidente da Copel - FEAC

EMPRESA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO DE FRANCA/SP - EMDEF
PROCESSO SELETIVO JOVEM APRENDIZ Nº 01/2021
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Empresa Municipal para o Desenvolvimento de Franca, através do Departamento de Recursos Humanos, COMUNICA a
desistência de LUCAS FERNANDO MELO SILVA e CLARA MARIA DO NASCIMENTO por não terem assumido efetivamente a
vaga, e CONVOCA os candidatos abaixo relacionados, APROVADOS E CLASSIFICADOS NO PROCESSO SELETIVO 01/2021,
para comparecerem à Rua Vera Beatriz Marques Mello nº 5.965 – Distrito Industrial – Departamento de Recursos Humanos, no
prazo máximo de 03 (três) dias úteis, ou seja, nos dias 05, 06 e 07 de janeiro, no horário das 8:00h às 16:00h, munidos dos
ORIGINAIS e CÓPIAS dos seguintes documentos: CPF e RG, Certidão de Casamento e/ou Nascimento, Certidão de Nascimento
dos ﬁlhos menores de 18 (dezoito) anos, Carteira Proﬁssional de Trabalho e Previdência Social, Cartão PIS/PASEP (caso possua),
Comprovante de Endereço, Título de Eleitor, se maior de idade, Certiﬁcado de reservista, quando do sexo masculino, Diploma
ou Comprovante de Escolaridade, Certidão Negativa de Antecedentes Criminais, se maior de idade e 3 (três) fotos 3x4. Caso o
candidato seja menor de idade, necessário estar acompanhado de seu responsável.

Classif.

Nome

Cargo

009

RAFAEL HENRIQUE LIMA VEIGA

Jovem Aprendiz

010

ITALO SILVA DE ANDRADE

Jovem Aprendiz

Franca, 04 de janeiro de 2022.
Milena Cristina Goulart Bernardino
Diretora Presidente

LICITAÇÃO FRACASSADA
PROC. ADM. nº. 072/21, PREGÃO PRESENCIAL n°. 011/21. Objeto: Prestação de serviços de mecânica para a frota de veículos
leves e pesados. A Comissão Permanente de Licitações torna público, para conhecimento dos interessados, que, no certame em
epígrafe, em razão da desclassiﬁcação da proposta da licitante LEANDRO SOARES COSTA, item 01, nos termos do item 7.9.3
do instrumento convocatório, assim como as demais propostas também deixaram de atender ao mesmo requisito do referido item
(7.9.3) do instrumento convocatório, ﬁca declarada que a presente licitação restou fracassada.
Franca, 31 de dezembro de 2021.
Deoclecio Deodato Diniz Neto.
Presidente COPEL–EMDEF

CENTRO UNIVERSITÁRIO MUNICIPAL DE FRANCA - UNI-FACEF
RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Processo nº 01/2021 – Dispensa de Licitação nº 01/2021, feita com base no inciso II artigo 24 da Lei Federal 8.666/93. Objeto:
Disponibilização de atendimento hospitalar aos alunos, professores e funcionários, do Uni-FACEF, a ser realizado no pronto
atendimento de urgências 24 horas e elaboração do PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, Realização de avaliações
clínicas (atestados), exames ocupacionais (admissionais, periódicos, demissionais, mudanças de função e retorno ao trabalho) e
exame de audiometria, pelo valor total de R$ 17.599,20 (dezessete mil, quinhentos e noventa e nove reais e vinte centavos) pela
Fundação Santa Casa de Misericórdia de Franca.
Franca, 03 de janeiro de 2022.
Prof. Dr. João Baptista Comparini – Vice-Reitor
Publicação do Centro Universitário Municipal de Franca. § 3º do art. 86 da LOMF
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ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS
CRECHE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
COMUNICADO DE ABERTURA DE PROCESSO SELETIVO DE CONTRATAÇÃO
A CRECHE N.SRA. DAS GRAÇAS, Inscrita sob o CNPJ Nº 54.159.728/0001-90, situada na sede e foro na Rua Porto Velho, 1871,
Jardim Brasilândia, cidade de Franca, estado de São Paulo, , vêm por meio deste, tornar público a abertura do Processo Seletivo
para preenchimento das vagas na creche supracitada.
I – Das vagas e requisitos:
a)
COORDENADOR ADMINISTRATIVO: Formação Superior em cursos relacionados com gestão, ter experiência e
habilidade em rotinas administrativas, domínio das ferramentas de informática, desejavel conhecimento no processo
educacional. Trabalho em período integral 44h semanais.
b)
AUXILIAR ADMINISTRATIVO: Formação CursandoTécnico ou Superior em cursos relacionados com rotinas
administrativas, domínio das ferramentas de informática, desejavel conhecimento no processo educacional. Trabalho em
período integral 44h semanais.
c)
COORDENADOR PEDAGÓGICO: Formação Superior em Pedagogia e cursos relacionados com habilitação em
educação Infantil, ter experiência e habilidade na área educacional infantil, domínio das ferramentas de informática Trabalho
em período integral 44h semanais.
d)
PROFESSORA: Formação Superior em Pedagogia e cursos relacionados com habilitação em educação Infantil, ter
experiência e habilidade na área educacional infantil. Trabalho em período integral 44h semanais.
e)
EDUCADOR INFANTIL: Formação Superior em Pedagogia e cursos relacionados com habilitação em educação Infantil,
ter experiência e habilidade na área educacional infantil. Trabalho em período integral 44h semanais.
f)
AUXILIAR EDUCADOR INFANTIL: Formação Cursando Superior em Pedagogia e cursos relacionados com habilitação
em educação Infantil. Trabalho em período integral 44h semanais.
g)
AUXILIAR DE APOIO PEDAGÓGICO: Formação Superior Completo em Pedagogia, ter experiência e habilidade em
educação especial / ou interesse em trabalhar em educação especial.Trabalho em período integral 44h semanais.
h)
COZINHEIRA: Formação Ensino Fundamental 2 completo, ter experiência na área de preferência em escolas ou creches.
Trabalho em período integral 44h semanais.
i)
AUXULIAR DE COZINHA: Formação Ensino Fundamental 2 completo.Trabalho em período integral 44h semanais.
j)
AUXILIAR DE LIMPEZA: Fundamental 2 completo. Trabalho em período integral 44h semanais.
II – Da inscrição no processo seletivo:
a) Encaminhar o currículo exclusivamente por meio do e-mail enio@crechedasgracas.com.br até 07/01/2022.
Obs.: Colocar no assunto a vaga de interesse e o local. (Ex: Auxiliar de sala)
III - Do processo de Avaliação e Seleção:
Primeira etapa: Seleção e análise de desempenho dos ex colaboradores que se manifestaram o desejo de continuar
trabalhando na instituição.
Segunda etapa: análise e seleção de currículos recebidos em conformidade com os requisitos acima;
Terceira etapa: Testes e entrevistas com os candidatos pré selecionados.
Parágrafo primeiro: O processo seletivo não se trata de um concurso público, e dar-se á em conformidade com a legislação em
vigor, cuja organização, análise e avaliação ﬁcarão a cargo da própria Instituição.
Parágrafo segundo: Somente será considerado apto para o exercício da função o candidato que cumprir de forma satisfatória
todas as etapas de seleção e que estejam de acordo com as condições propostas.
Parágrafo terceiro: O candidato selecionado será contratado pelo regime da CLT, e prestará serviço dentro do horário estabelecido
pela instituição. Para esse ﬁm, deverá apresentar os documentos pessoais e comprovantes de endereço e escolaridade.
Franca/SP, 01 de janeiro de 2022.
ANA MARIA FERNANDES FONSECA
Presidente
CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL “ MARIA DA CRUZ”
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 002/2022
A Instituição CENTRO ESPÍRITA ESPERANÇA E FÉ – (DEPARTAMENTO: CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA DA
CRUZ) , pessoa jurídica de direito privado, sem ﬁns lucrativos, CNPJ 45.312.170.0002-20, qualiﬁcada como Organização Social
da Sociedade Civil, , vem pelo presente tornar público que, através do Edital Nº 002/2022, está realizando Processo Seletivo para
contratação de Auxiliar de apoio pedagógico.
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O Processo Seletivo não segue a disciplina de concursos públicos, contudo é feito em obediência aos princípios da impessoalidade,
objetividade, igualdade, economicidade e publicidade.
As informações prestadas pelos candidatos terão caráter conﬁdencial. Cumpre destacar que a constatação de informações
inverídicas por parte do candidato o excluirá automaticamente de qualquer fase do processo seletivo.
O Presidente do Centro Espírita Esperança e Fé (Centro de Educação Infantil Maria da Cruz) torna público que estarão abertas, de
05.01.2022 a 19/01/2022 as inscrições para o processo seletivo para a função de: Auxiliar de Apoio Pedagógico.
1 - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 Este Processo Seletivo dar-se-á em conformidade com a legislação em vigor.
1.2 A organização, a análise e a avaliação s deste processo seletivo ﬁcarão a cargo da própria Instituição, obedecidas às normas
deste Edital.
1.3 O presente edital destina-se ao preenchimento de vaga, constante no Item 3 – DOS CARGOS E DAS VAGAS, bem como
das que vierem a ser criadas e disponibilizadas dentro do prazo de validade deste processo, obedecida a ordem classiﬁcatória.
1.4- O candidato contratado pelas normas estabelecidas quanto aos direitos e deveres de auxiliar de apoio pedagógico, deverá
prestar serviços dentro do horário estabelecido pela Administração da Instituição contratante.
2 - DA DIVULGAÇÃO
A divulgação oﬁcial das etapas desse Processo Seletivo dar-se-á através de avisos aﬁxados, na Instituição Centro de Educação
Infantil Maria da Cruz, localizada na Rua Maria Barini 3290- Vila Formosa – Franca/SP, No diário oﬁcial do município de Franca/
SP(http://www.franca.sp.gov.br/portal-serviço/paginas/diario/diario_oﬁcial.xhtml)
3 – DOS CARGOS E VAGAS
Os cargos, número de vagas, qualiﬁcação, jornada semanal e remuneração são os estabelecidos na tabela que segue: Categoria,
Tipo de Contratação, Número de vagas, Jornada semanal, Remuneração
CATEGORIA

TIPODE CONTRATO

NUMERO DE VAGAS JORNADA SEMANAL REMUNERAÇÃO

Auxiliar de sala

CLT

04

44 HS

R$ 1.678,,60

3.1 A função do cargo será exercida na creche Centro de Educação Infantil Maria da Cruz.
4 - ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS:
A função do cargo será exercida conforme as atribuições abaixo:
4.1- SÃO ATRIBUIÇÕES DA CATEGORIA:
- Acompanhamento de crianças em situação de inclusão, e demais atividades que envolvem o trabalho pedagógico da escola e
necessidades gerais da escola que envolvem os casos de inclusão.
- Acompanhamento de professor e crianças – casos de inclusão, dentro e fora de sala de aula, nas atividades pedagógicas,
esportivas, musicais, lúdicas, no parque, brinquedoteca, no pátio, no banheiro e refeitório. Durante a rotina diária e nas ocasiões
de passeios e atividades fora da Instituição.
- O funcionário receberá ordens e orientações de conduta do professor de sala da criança em questão, do coordenador pedagógico
e do coordenador administrativo, assim como de toda a diretoria da Instituição.
- Será de sua responsabilidade a higienização das crianças – casos de inclusão, inclusive banho quando necessário.
- Participação de reuniões de funcionários, de Formação Continuada, Cursos ou demais atividades realizadas ou organizadas
pela Instituição.
- Na dispensa da necessidade do acompanhamento da referida criança ou professor, o funcionário realizará atividades
determinadas pelo coordenador pedagógico ou administrativo.
- Apresentar boa disposição física, capacidade de cumprimento de ordens e determinações, ser organizado, saber ouvir críticas
e sugestões, gosto de servir, ter iniciativa, paciência. interesse.\
- Apresentar documentação comprobatória de Formação em Pedagogia
5 - DA INSCRIÇÃO
5.1 A inscrição do candidato implicará a completa ciência e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital,
em relação às quais o candidato não poderá alegar qualquer espécie de desconhecimento.
5.2 Os currículos deverão ser enviados para , de 05.01.2022 , até o dia 19.01.2022 para o seguinte e-mail: crechemariadacruz@
hotmail.com, na forma de anexo, (não serão avaliados currículos enviado no corpo de mensagem do e-mail) e implicará na
completa ciência e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste edital, em relação as quais o candidato não
poderá alegar qualquer espécie de desconhecimento não sendo aceita qualquer outra forma de inscrição ou inscrição fora do
prazo. Ou poderão ser depositados na Caixa do Correio, a Rua Maria Barini 3290, Vila Formosa, Franca, SP. , e implicará na
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completa ciência e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste edital, em relação as quais o candidato não
poderá alegar qualquer espécie de desconhecimento não sendo aceita qualquer outra forma de inscrição ou inscrição fora do
prazo.
5.3 - Não serão aceitos currículos por procuração.
5.4 - Não serão aceitas currículos enviados por via postal, fax ou em caráter condicional.
5.6 - REQUISITOS BÁSICOS PARA A SELEÇÃO DE CURRÍCULOS :
a) ser brasileiro nato ou naturalizado;
b) ter 18 (dezoito) anos completos ou ser emancipado civilmente, na forma do Código Civil Brasileiro na data do
encerramento da entrega de currículos;
c) Apresentar documentação comprobatória de formação completa em pedagogia,
d) fornecer todos os documentos necessários para realização de contrato de trabalho, inclusive de comprovação de
Conclusão de Curso de Pedagogia e demais documentos solicitados .
e) preencher os requisitos exigidos para o provimento do cargo, conforme dispõe a legislação própria;
f) gozar de boa saúde física e mental, nos termos da legislação própria;
g) estar quite com as obrigações da Justiça Eleitoral;
h) quando do sexo masculino, estar quite com as obrigações militares;
i) não possuir antecedentes criminais referentes a crimes cometidos e contra a instituição, no prazo de cinco anos a contar
do cumprimento da eventual pena;
j) Cumprir as determinações deste edital.
5.6.1 - DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO
Envio de currículo com histórico atualizado, formação e trajetória proﬁssional, endereço, número de documentos pessoais,
telefones de contato e e-mail.
Se o candidato for portador de necessidades especiais, deverá anexar ao Requerimento de Inscrição, Atestado Médico (original),
contendo parecer descritivo do médico assistente do candidato, em receituário próprio, comprovando a necessidade especial,
nos termos do Código Internacional de Doenças (CID).
e) Não será aceito protocolo em lugar dos documentos exigidos nas alíneas acima.
5.7– CANDIDATOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS:
a) à pessoa portadora de necessidade especial é assegurado o direito de inscrição no Processo Seletivo de que trata este
Edital, podendo esta concorrer à vaga, desde que haja compatibilidade entre as atribuições da função e a necessidade
especial de que é portadora, nos termos do Decreto nº 3.298, de 20/12/99;
b) a pessoa portadora de necessidade especial participará da seleção em igualdade de condições com os demais candidatos
no que se refere à análise de currículo, entrevistas e aplicação de dinâmica de grupo e classiﬁcação por pontuação mínima.
c) o candidato portador de necessidade especial que necessitar algum atendimento especial para a realização do processo
seletivo deverá fazer a solicitação, POR ESCRITO, no ato da ENTREGA DE CURRÍCULO;
d) nos casos de incompatibilidade da deﬁciência com a função objeto deste Edital, a contratação não será efetivada;
e) se aprovado e classiﬁcado para o provimento das vagas, o candidato portador de necessidades especiais realizará exame
médico pericial, com o ﬁm de ser apurada a compatibilidade do exercício das atribuições da função com a necessidade
especial de que é portador.
6 - DA SELEÇÃO
A seleção tem por ﬁm cumprir o papel de identiﬁcar, entre os candidatos, aqueles mais aptos a desempenharem as exigências
requeridas para o cargo e cujo perﬁl seja mais adequado para desenvolvê-las, e constará das seguintes etapas:
6.1 - Primeira Etapa – Análise de currículo.
Esta etapa terá caráter classiﬁcatório e será valorizada na escala de 0 (zero) a 5 (cinco), levando-se em consideração se
as informações prestadas qualiﬁcam o candidato a prosseguir para segunda etapa. O currículo deve ser entregue na data
determinada neste documento.
6.2 – Segunda Etapa - Entrevista Individual e/ou Dinâmica de Grupo.
Somente participarão desta 2ª etapa os candidatos aprovados na Análise de Currículos, conforme as respectivas pontuações.
Esta etapa terá caráter classiﬁcatório, consistindo em entrevista e se jugar necessário ou procedente a realização de dinâmica
de grupo na escala de 0 (zero) a 5 (cinco) pontos.
6.3 - A divulgação da análise de currículos e demais etapas do Processo Seletivo será feita através de e-mail, em até no prazo
máximo de 45(quarenta e cinco)dias após a inscrição.
6.4 - Face as características do Processo, não caberá recurso de etapas do Processo Seletivo.
7- DA CLASSIFICAÇÃO
7.1 - A classiﬁcação será feita em ordem decrescente da nota ﬁnal obtida individualmente, considerando todos os candidatos
aprovados.
7.2 - O desempate entre candidatos que obtiverem a mesma classiﬁcação ﬁnal processar-se-á de acordo com os seguintes
critérios:
a) experiência anterior comprovada na mesma área de atuação em que concorre o candidato;
b) residir no município;
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c) idade, dando-se preferência ao candidato de maior idade.
8 - DA CONTRATAÇÃO
A contratação na função será efetuada se forem atendidas as seguintes condições:
8.1 - ser selecionado no processo seletivo;
8.2 - ser considerado apto na inspeção de saúde
8.3 - apresentar os seguintes documentos:
a) Original e cópia do RG;
b) Original e cópia (frente e verso) da Carteira Proﬁssional expedida pelo Órgão de Classe Correspondente a formação do
candidato;
c) Original e cópia de comprovante de endereço;
d) Original da Carteira do Trabalho e Previdência Social;
e) Original e cópia da Cédula de Inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF);
f) Original e cópia da Certidão de Nascimento;
g) Original e cópia do comprovante/diploma / declaração de conclusão de Curso de Pedagogia
h) Original e cópia da Certidão de nascimento dos(as) ﬁlhos(as) até 18 anos;
i) 02 (duas) fotos 3X4;
j) Original e cópia da Certidão de Casamento, se houver;
9 - DA VALIDADE DO PROCESSO SELETIVO.
O Processo Seletivo terá validade de 30 de Janeiro de 2022 até a data da dispensa do funcionário quando for o caso.
10- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS.
10.1 - A inexatidão das informações e as irregularidades de documentação, ainda que veriﬁcadas posteriormente, eliminarão o
candidato do Processo Seletivo, anulando-se todos os atos decorrentes da inscrição.
10.2 - A inscrição do candidato importará no conhecimento das instruções deste Edital e na aceitação tácita das condições nele
contidas tais como se acham estabelecidas.
Franca/SP, 05 de Janeiro de 2022.
TANIA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA
Presidente

CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL “ MARIA DA CRUZ”
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 001/2022
A Instituição CENTRO ESPÍRITA ESPERANÇA E FÉ – (DEPARTAMENTO: CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA DA
CRUZ) , pessoa jurídica de direito privado, sem ﬁns lucrativos, CNPJ 45.312.170.0002-20, qualiﬁcada como Organização Social
da Sociedade Civil, , vem pelo presente tornar público que, através do Edital Nº 001/2022, está realizando Processo Seletivo para
contratação de Auxiliar de sala.
O Processo Seletivo não segue a disciplina de concursos públicos, contudo é feito em obediência aos princípios da impessoalidade,
objetividade, igualdade, economicidade e publicidade.
As informações prestadas pelos candidatos terão caráter conﬁdencial. Cumpre destacar que a constatação de informações
inverídicas por parte do candidato o excluirá automaticamente de qualquer fase do processo seletivo.
O Presidente do Centro Espírita Esperança e Fé (Centro de Educação Infantil Maria da Cruz) torna público que estarão abertas, de
05.01.2022 a 19/01/2022 as inscrições para o processo seletivo para a função de: Auxiliar de Sala.
1 - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 Este Processo Seletivo dar-se-á em conformidade com a legislação em vigor.
1.2 A organização, a análise e a avaliação s deste processo seletivo ﬁcarão a cargo da própria Instituição, obedecidas às normas
deste Edital.
1.3 O presente edital destina-se ao preenchimento de vaga, constante no Item 3 – DOS CARGOS E DAS VAGAS, bem como
das que vierem a ser criadas e disponibilizadas dentro do prazo de validade deste processo, obedecida a ordem classiﬁcatória.
1.4- O candidato contratado pelas normas estabelecidas quanto aos direitos e deveres de auxiliar de sala , deverá prestar
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serviços dentro do horário estabelecido pela Administração da Instituição contratante.
2 - DA DIVULGAÇÃO
A divulgação oﬁcial das etapas desse Processo Seletivo dar-se-á através de avisos aﬁxados, na Instituição Centro de Educação
Infantil Maria da Cruz, localizada na Rua Maria Barini 3290- Vila Formosa – Franca/SP, No diário oﬁcial do município de Franca/
SP(http://www.franca.sp.gov.br/portal-serviço/paginas/diario/diario_oﬁcial.xhtml)
3 – DOS CARGOS E VAGAS
Os cargos, número de vagas, qualiﬁcação, jornada semanal e remuneração são os estabelecidos na tabela que segue: Categoria,
Tipo de Contratação, Número de vagas, Jornada semanal, Remuneração
CATEGORIA

TIPODE CONTRATO

NUMERO DEVAGAS

JORNADA SEMANAL

REMUNERAÇÃO

Auxiliar de sala

CLT

03

44 HS

R$ 2.005,00

3.1 A função do cargo será exercida na creche Centro de Educação Infantil Maria da Cruz.
4 - ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS:
A função do cargo será exercida conforme as atribuições abaixo:
4.1- SÃO ATRIBUIÇÕES DA CATEGORIA:
- Acompanhamento de professor, de criança, e demais atividades que envolvem o trabalho pedagógico da escola e necessidades
gerais da escola ..
- Acompanhamento de professor e crianças dentro e fora de sala de aula, nas atividades pedagógicas, esportivas, musicais,
lúdicas, no parque, brinquedoteca, no pátio, no banheiro e refeitório. Durante a rotina diária e nas ocasiões de passeios e
atividades fora da Instituição.
- O funcionário receberá ordens e orientações de conduta do professor de sala da criança em questão, do coordenador pedagógico
e do coordenador administrativo, assim como de toda a diretoria da Instituição.
- Será de sua responsabilidade a higienização das crianças, inclusive banho quando necessário.
-Participação de reuniões de funcionários, de Formação Continuada, Cursos ou demais atividades realizadas ou organizadas
pela Instituição.
- Na dispensa da necessidade do acompanhamento de criança ou professor, o funcionário realizará atividades determinadas
pelo coordenador pedagógico ou administrativo.
- Apresentar boa disposição física, capacidade de cumprimento de ordens e determinações, ser organizado, saber ouvir críticas
e sugestões, gosto de servir, ter iniciativa, paciência. interesse.\
- Assumir as atividades de sala em substituição do professor ou educador, na impossibilidade do mesmo estar presente na sala
de aula
- Apresentar documentação comprobatória de Formação em Pedagogia
5 - DA INSCRIÇÃO
5.1 A inscrição do candidato implicará a completa ciência e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital,
em relação às quais o candidato não poderá alegar qualquer espécie de desconhecimento.
5.2 Os currículos deverão ser enviados para , de 05.01.2022 , até o dia 19.01.2022 para o seguinte e-mail: crechemariadacruz@
hotmail.com, na forma de anexo, (não serão avaliados currículos enviado no corpo de mensagem do e-mail) e implicará a
completa ciência e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste edital, em relação as quais o candidato não
poderá alegar qualquer espécie de desconhecimento não sendo aceita qualquer outra forma de inscrição ou inscrição fora do
prazo. Ou poderão ser depositados na Caixa do Correio, a Rua Maria Barini 3290, Vila Formosa, Franca, SP. , e implicará a
completa ciência e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste edital, em relação as quais o candidato não
poderá alegar qualquer espécie de desconhecimento não sendo aceita qualquer outra forma de inscrição ou inscrição fora do
prazo.
5.3 - Não serão aceitos currículos por procuração.
5.4 - Não serão aceitas currículos enviados por via postal, fax ou em caráter condicional.
5.6 - REQUISITOS BÁSICOS PARA A SELEÇÃO DE CURRÍCULOS :
a) ser brasileiro nato ou naturalizado;
b) ter 18 (dezoito) anos completos ou ser emancipado civilmente, na forma do Código Civil Brasileiro na data do encerramento
da entrega de curriculos;
c) Apresentar documentação comprobatória de formação completa em pedagogia,
d) fornecer todos os documentos necessários para realização de contrato de trabalho, inclusive de comprovação de Conclusão
de Curso de Pedagogia e demais documentos solicitados .
e) preencher os requisitos exigidos para o provimento do cargo, conforme dispõe a legislação própria;
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f) gozar de boa saúde física e mental, nos termos da legislação própria;
g) estar quite com as obrigações da Justiça Eleitoral;
h) quando do sexo masculino, estar quite com as obrigações militares;
i) não possuir antecedentes criminais referentes a crimes cometidos e contra a instituição, no prazo de cinco anos a contar
do cumprimento da eventual pena;
j) Cumprir as determinações deste edital.
5.6.1 - DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO
Envio de currículo com histórico atualizado, formação e trajetória proﬁssional, endereço, número de documentos pessoais,
telefones de contato e e-mail.
Se o candidato for portador de necessidades especiais, deverá anexar ao Requerimento de Inscrição, Atestado Médico
(original), contendo parecer descritivo do médico assistente do candidato, em receituário próprio, comprovando a
necessidade especial, nos termos do Código Internacional de Doenças (CID).
e) Não será aceito protocolo em lugar dos documentos exigidos nas alíneas acima.
5.7– CANDIDATOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS:
a) à pessoa portadora de necessidade especial é assegurado o direito de inscrição no Processo Seletivo de que trata este
Edital, podendo esta concorrer à vaga, desde que haja compatibilidade entre as atribuições da função e a necessidade
especial de que é portadora, nos termos do Decreto nº 3.298, de 20/12/99;
b) a pessoa portadora de necessidade especial participará da seleção em igualdade de condições com os demais candidatos
no que se refere à análise de currículo, entrevistas e aplicação de dinâmica de grupo e classiﬁcação por pontuação mínima.
c) o candidato portador de necessidade especial que necessitar algum atendimento especial para a realização do processo
seletivo deverá fazer a solicitação, POR ESCRITO, no ato da ENTREGA DE CURRÍCULO;
d) nos casos de incompatibilidade da deﬁciência com a função objeto deste Edital, a contratação não será efetivada;
e) se aprovado e classiﬁcado para o provimento das vagas, o candidato portador de necessidades especiais realizará exame
médico pericial, com o ﬁm de ser apurada a compatibilidade do exercício das atribuições da função com a necessidade
especial de que é portador.
6 - DA SELEÇÃO
A seleção tem por ﬁm cumprir o papel de identiﬁcar, entre os candidatos, aqueles mais aptos a desempenharem as exigências
requeridas para o cargo e cujo perﬁl seja mais adequado para desenvolvê-las, e constará das seguintes etapas:
6.1 - Primeira Etapa – Análise de currículo.
Esta etapa terá caráter classiﬁcatório e será valorizada na escala de 0 (zero) a 5 (cinco), levando-se em consideração se
as informações prestadas qualiﬁcam o candidato a prosseguir para segunda etapa. O currículo deve ser entregue na data
determinada neste documento.
6.2 – Segunda Etapa - Entrevista Individual e/ou Dinâmica de Grupo.
Somente participarão desta 2ª etapa os candidatos aprovados na Análise de Currículos, conforme as respectivas pontuações.
Esta etapa terá caráter classiﬁcatório, consistindo em entrevista e se jugar necessário ou procedente a realização de dinâmica
de grupo na escala de 0 (zero) a 5 (cinco) pontos.
6.3 - A divulgação da análise de currículos e demais etapas do Processo Seletivo será feita através de e-mail, em até no prazo
máximo de 45(quarenta e cinco)dias após a inscrição.
6.4 - Face as características do Processo, não caberá recurso de etapas do Processo Seletivo.
7- DA CLASSIFICAÇÃO
7.1 - A classiﬁcação será feita em ordem decrescente da nota ﬁnal obtida individualmente, considerando todos os candidatos
aprovados.
7.2 - O desempate entre candidatos que obtiverem a mesma classiﬁcação ﬁnal processar-se-á de acordo com os seguintes
critérios:
a) experiência anterior comprovada na mesma área de atuação em que concorre o candidato;
b) residir no município;
c) idade, dando-se preferência ao candidato de maior idade.
8 - DA CONTRATAÇÃO
A contratação na função será efetuada se forem atendidas as seguintes condições:
8.1 - ser selecionado no processo seletivo;
8.2 - ser considerado apto na inspeção de saúde
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8.3 - apresentar os seguintes documentos:
a) Original e cópia do RG;
b) Original e cópia (frente e verso) da Carteira Proﬁssional expedida pelo Órgão de Classe Correspondente a formação do
candidato;
c) Original e cópia de comprovante de endereço;
d) Original da Carteira do Trabalho e Previdência Social;
e) Original e cópia da Cédula de Inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF);
f) Original e cópia da Certidão de Nascimento;
g) Original e cópia do comprovante/diploma / declaração de conclusão de Curso de Pedagogia
h)Original e cópia da Certidão de nascimento dos(as) ﬁlhos(as) até 18 anos;
i) 02 (duas) fotos 3X4;
j) Original e cópia da Certidão de Casamento, se houver;
9 - DA VALIDADE DO PROCESSO SELETIVO.
O Processo Seletivo terá validade de 30 de Janeiro de 2022 até a data da dispensa do funcionário quando for o caso.
10- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS.
10.1 - A inexatidão das informações e as irregularidades de documentação, ainda que veriﬁcadas posteriormente, eliminarão o
candidato do Processo Seletivo, anulando-se todos os atos decorrentes da inscrição.
10.2 - A inscrição do candidato importará no conhecimento das instruções deste Edital e na aceitação tácita das condições nele
contidas tais como se acham estabelecidas.
Franca/SP, 05 de Janeiro de 2022.
TANIA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA
Presidente
CENTRO PROMOCIONAL NOSSA SENHORA DE LOURDES – CEPROL
COMUNICADO DE ABERTURA DE PROCESSO SELETIVO
A SIPEB - CENTRO PROMOCIONAL NOSSA SENHORA DE LOURDES – CEPROL, pessoa jurídica de direito privado, com sede
na Rua Major Claudiano, 1501, Centro - Franca – SP - inscrita no CNPJ: 50.228.097/0009-10, qualiﬁcada como Organização
da Sociedade Civil (OSC), sem ﬁns lucrativos, que atua na área da Educação, vem por meio deste tornar público a abertura do
Processo Seletivo para preenchimento das vagas nas disposições a seguir:
Vagas e requisitos:
• 01 Educador Social – 150/ mensais – (Superior Completo).
• 01 Recepcionista (PCD) 200 horas mensais - (Ensino médio Completo)
O processo seletivo não segue a disciplina dos concursos públicos, contudo é realizado obedecendo aos princípios da impessoalidade,
objetividade, igualdade, economicidade e publicidade, sendo que a organização, análise e avaliação ﬁcarão a cargo da própria
instituição, de acordo com a legislação vigente.
OS proﬁssionais selecionados serão contratados pelo regime da CLT, deverá prestar serviço dentro do horário estabelecido pela
administração da instituição contratante.
Os currículos deverão ser entregues no e-mail: ceprol@sipeb.com.br, de 05/01/2022 a 11/01/2022
Os candidatos pré-selecionados serão contatados por telefone para agendamento de entrevista pessoal, na qual o candidato deverá
comparecer munido de seus documentos pessoais originais, comprovante de endereço e de escolaridade.
Franca/SP, 04 de janeiro de 2022
Maria Silvia dos Santos Costa Souza
Coordenadora Geral
CRECHE FREI JOSÉ LUIZ IGEA SAINZ
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Creche Frei José Luiz Igea Sainz, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ 66.995.390/0001-95, qualiﬁcada como Organização
da Sociedade Civil (OSC), sem ﬁns lucrativos, que atua na área de Educação Infantil (creche), vem pelo presente tornar público
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que, através do Edital nº 001/2022, está realizando Processo Seletivo para contratação de proﬁssional na área de educação infantil
para cumprimento do Termo de Colaboração celebrado com município de Franca – S/P, de acordo com a Lei 13.019/2014. O
processo seletivo não segue a disciplina de concursos públicos, contudo, é feito em obediência aos princípios da impessoalidade,
objetividade, igualdade, economicidade e publicidade.
O presidente Rogério Faleiros Candido da Creche Frei José Luiz Igea Sainz torna público que estará aberto nos dias 04, 05, 06 e
07 para o recebimento dos currículos.
O processo seletivo dar-se á em conformidade com a legislação em vigor, cuja organização, análise e avaliação ﬁcarão a cargo da
própria Instituição.
O presente edital destina-se ao preenchimento das seguintes vagas:
Educador de sala
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA
Currículo Educador de Sala – Formação: Licenciatura Plena em Pedagogia.
Auxiliar de Sala
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA
Currículo Auxiliar de Sala – Formação: Licenciatura Plena em Pedagogia.
Professor de Educação Musical
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA
Currículo Professor de Educação Musical – Formação: Licenciatura em música/educação musical.
Auxiliar de cozinha
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA
Currículo Auxiliar de Cozinha – Formação: Fundamental.
Os candidatos serão contratados pelo regime CLT e deverão prestar serviço dentro do horário estabelecido pela administração da
instituição contratante.
Os currículos deverão ser entregues na Creche Frei José Luiz Igea Sainz, Av. Adhemar Pereira de Barros Nº252 Bairro Jd. Rivieira
– Franca – S/P, nos dias 04,05,06 e 07 de janeiro de 2022.
A divulgação oﬁcial do resultado do Processo Seletivo será através de contato telefônico.
Franca, 03 de janeiro de 2022.
Renata Aparecida Duarte Rocha

CRECHE FREI JOSÉ LUIZ IGEA SAINZ- FILIAL
COMUNICADO DE ABERTURA DE PROCESSO SELETIVO
A Creche Frei José Luiz Igea Sainz- ﬁlial entidade sem ﬁns lucrativos, inscrita no CNPJ 66.995.390/0002-76, qualiﬁcada como
organização da sociedade civil (OSC), que atua na área de educação infantil, vem por meio deste, tornar pública a abertura do
processo seletivo para preenchimento das seguintes vagas:
I- Vagas e requisitos:
7 Educador Auxiliar 44h/semana, nível superior em pedagogia.
1 Educador 44h/semana, nível superior em pedagogia, com experiência na área.
1 Auxiliar de limpeza 44h/semana, ensino médio completo.
2 Auxiliar de cozinha 44h/semana, ensino médio completo, com experiência na área.
II- Das inscrições:
Entregas de currículo na entidade R: Luiza Gomes Dourado nº 6000, Residencial Dourado, no dia 04 de janeiro de 2022 e 07 de
janeiro de 2022 no seguinte horário: 08:00 até 16:00.
III- Do processo de avaliação e seleção:
Primeira etapa: análise e seleção de currículos.
Segunda etapa: entrevista com os candidatos.
Parágrafo primeiro: O candidato selecionado será contratado em regime de CLT, prestará serviço dentro do horário estabelecido pela
entidade e deverá apresentar os documentos pessoais e comprovante de escolaridade.
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Franca, 03 de janeiro 2022.
Rogério Faleiros Candido
Presidente

C R E C H E E S C O L A P R O F. L U C I E N E R I B E I R O M E N D O N Ç A C O R R E A D I A S
PASTORAL DO MENOR
COMUNICADO DE ABERTURA DE PROCESSO SELETIVO
A Pastoral do Menor e Família da Diocese de Franca, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ 56.885.262/0017-00, qualiﬁcada
como Organização da Sociedade Civil (OSC), sem ﬁns lucrativos, que atua nas áreas de Educação e Assistência Social, vêm por
meio deste tornar público a abertura do Processo Seletivo para preenchimento das vagas na creche supracitada, loicalizada no
bairro Jardim Martins, na disposição a seguir:
I – Das vagas e requisitos:
a) AUXILIAR DE APOIO PEDAGÓGICO, Formação Superior Completo em Pedagogia, ter experiência e habilidade em educação
especial / ou interesse em trabalhar em educação especial.Trabalho em período integral (44h semanais.Salário R$ 1.526,00 e
outros benefícios).
b) AUXILIAR DE SALA, Superior completo em pedagogia. Trabalho em período integral (44h semanais). Trabalho em período
integral (44h semanai. Salário R$ 1.442, 28 e outros benefícios).
c) EDUCADOR (A), Superior completo em pedagogia. Trabalho em período integral (44h semanais. Salário 1.648,34 e outros
benefícios).
d) AUXILIAR DE LIMPEZA. Fundamental 2 completo. Trabalho em período integral (44h semanais. Salário R$ 1.254,42 e outros
benefícios).
II – Da inscrição no processo seletivo:
a) Encaminhar o currículo exclusivamente por meio do e-mail curriculumpastoralmenor@gmail.com entre até 07/01/2022.
Colocar no assunto a vaga de interesse e o local. (Ex: Auxiliar de sala- Creche martins)
III - Do processo de Avaliação e Seleção:
Primeira etapa: análise e seleção de currículos, em conformidade com os requisitos acima;
Segunda etapa: questionário on line para conhecimentos especíﬁcos;
Terceira etapa: entrevista com os candidatos e redação.
Parágrafo primeiro: O processo seletivo não se trata de um concurso público, e dar-se á em conformidade com a legislação em vigor,
cuja organização, análise e avaliação ﬁcarão a cargo da própria Instituição.
Parágrafo segundo: Somente será considerado apto para o exercício da função o candidato que cumprir de forma satisfatória todas
as etapas de seleção e que estejam de acordo com as condições propostas.
Parágrafo terceiro: O candidato selecionado será contratado pelo regime da CLT, e prestará serviço dentro do horário estabelecido
pela instituição. Para esse ﬁm, deverá apresentar os documentos pessoais e comprovantes de endereço e escolaridade.
Franca/SP, 27 de dezembro de 2021.
Pe. Ovídio José Alves de Andrade
Presidente
CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE FRANCA - CDL FRANCA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Administrador Judicial da CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE
FRANCA – CDL-FRANCA, nos termos da decisão nos autos 103151161.2021.8.26.0196 e do artigo 36 e seguintes do Estatuto da entidade,
CONVOCA todos os seus associados para comparecerem à ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA que será realizada na sede da entidade, localizada na Rua
Saldanha Marinho, 1638, Centro, no próximo dia 04 de fevereiro de 2022, às
17 horas em primeira convocação, com a presença de metade mais um do
número de associados efetivos, ou, às 18 horas, em segunda convocação, com
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CONVOCA todos os seus associados para comparecerem
ASSEMBLEIA
EXTRAORDINÁRIA que será realizada na sede da entidade, localizada na Rua
Saldanha Marinho, 1638, Centro, no próximo dia 04 de fevereiro de 2022, às
17 horas em primeira convocação, com a presença de metade mais um do
número de associados efetivos, ou, às 18 horas, em segunda convocação, com
qualquer número de associados com direito a voto, especialmente para eleição
e posse de sua nova diretoria, para o período de 04-02-2022 a 31-12-2024.
Os interessados em concorrer aos cargos da diretoria deverão se
inscrever em chapas, com os nomes dos seus integrantes, associados efetivos
em pleno gozo dos seus direitos estatutários, sendo o requerimento assinado
pelo presidente da chapa e registrada na sede da CDL-Franca até o dia 20 de
janeiro de 2022.
De acordo com o Estatuto da CDL-Franca, a votação será por
votação direta e secreta, todavia, no caso de candidatura única, a mesma
poderá ser feita por aclamação, podendo concorrer aos cargos eletivos,
exclusivamente os associados efetivos que estiverem em pleno gozo dos seus
direitos.
Franca, 04 de janeiro de 2022.

Alexandre Cesar Lima Diniz
Administrador Judicial

