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GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 296, DE 06 DE OUTUBRO DE 2022.

Dispõe sobre a Exoneração de servidores municipais ocupantes de Funções Gratifi cadas 
e dá outras providências.

Considerando que a execução e remuneração das Funções Gratifi cadas tratadas no processo administrativo 2022021536 foram 
suspensas em cumprimento à decisão da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2287239-63.2019.8.26.0000, cujo processo ainda 
não se encontra com trânsito em julgado;

Considerando que a Lei Complementar nº 389, de 05 de outubro de 2022, extinguiu essas funções;

ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA, Prefeito Municipal de Franca, Estado de São Paulo, no exercício de suas atribuições legais;

R E S O L V E

Art. 1º Ficam EXONERADOS os servidores abaixo relacionados:

SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

FUNÇÃO GRATIFICADA DE ASSESSOR EM ORÇAMENTOS E CONTRATOS DA ASSISTÊNCIA
Aviner Gabriel Kitamura

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

FUNÇÃO GRATIFICADA DE CHEFE DO SETOR DE HARDWARE
Thalles Rodrigo Leonel da Silva

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO

ASSESSORES DE CRÉDITO BANCO DO POVO
Marcio Henrique Presotto Alves
Fábio Assunção Vitorino

ASSESSORES-JUCESP
Gabriel Sasaki Della Motta
Fabiano Garcia Cáceres Mendes

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

FUNÇÃO GRATIFICADA DE CHEFE DO SETOR DE REQUISIÇÃO DE COMPRAS
Flávia Rodrigues dos Santos 

FUNÇÃO GRATIFICADA DE CHEFE DO SETOR DE PATRIMÔNIO
Maria Luísa Rogério Pereira

FUNÇÃO GRATIFICADA DE CHEFE DO SETOR DE CENSO, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/PESSOAL
Diogo Rafael Lima da Silva

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

FUNÇÃO GRATIFICADA DE CHEFE DO SETOR DE GESTÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS
Claudio Nascimento Freitas

FUNÇÃO GRATIFICADA DE CHEFE DO SETOR DE CONSOLIDAÇÃO DE DADOS”
Paloma Karine de Carvalho Mattos da Cunha

FUNÇÃO GRATIFICADA DE CHEFE DO SETOR DE CONTAS
VAGO

FUNÇÃO GRATIFICADA DE CHEFE DO SETOR DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
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Fernando Luiz Baldochi - Chefe de Gabinete
Petersson Alves Faciroli - Secretário de Administração e Recursos Humanos
Gislaine A. Liporoni Peres - Secretária de Ação Social
Lucimara de O. C. Prado - Secretária de Desenvolvimento
Márcia de C. Gatti - Secretária de Educação
Raquel Regina Pereira - Secretária de Finanças
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Lurdinha Granzotte - 1º Secretária 
Kaká - 2ª Secretário

Paulo Fernando de Souza

FUNÇÃO GRATIFICADA DE CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS E REQUISIÇÕES
César Carrijo Borges

FUNÇÃO GRATIFICADA DE CHEFE DO SETOR ADMINISTRATIVO DE GABINETE DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Renato Inácio de Almeida

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

FUNÇÃO GRATIFICADA DE CHEFE DO SETOR DE COMPRAS
Gustavo Spirlandeli do Prado

FUNÇÃO GRATIFICADA DE CHEFE DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NA CONSTRUÇÃO CIVIL
Marciel Montalvane Barbosa

FUNÇÃO GRATIFICADA DE CHEFE DO SETOR DE QUANTIFICAÇÃO E ORÇAMENTOS
Eduardo Renato Junqueira

FUNÇÃO GRATIFICADA DE CHEFE DO SETOR DE GESTÃO DE CEMITÉRIOS
Glayker Bucci Silva

FUNÇÃO GRATIFICADA DE CHEFE DO SETOR DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA
José Aparecido Careta

FUNÇÃO GRATIFICADA DE CHEFE DO SETOR DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL
Dorvaci Marques

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNÇÃO GRATIFICADA DE CHEFE DO SETOR DE CONTROLE, AUDITORIA E OUVIDORIA
Josiane Pimenta Cardoso

FUNÇÃO GRATIFICADA DE CHEFE DO SETOR DA CASA DO DIABÉTICO E CENTRO OFTALMOLÓGICO”
Juliana Monteiro Silva

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA

FUNÇÃO GRATIFICADA DE CHEFE DO SETOR DE COMPRAS
João Victor Pinheiro Gomes

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de 05 de outubro de 2022.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Franca, 06 de outubro de 2022.
ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA

PREFEITO
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 PORTARIA Nº 297, DE 06 DE OUTUBRO DE 2022.

Dispõe sobre a NOMEAÇÃO de servidores municipais para exercerem as funções de 
Cargos em Comissão e dá outras providências.

Considerando a Lei Complementar nº 389, de 05 de outubro de 2022;

ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA, Prefeito Municipal de Franca, Estado de São Paulo, no exercício de suas atribuições legais;

R E S O L V E

Art. 1º Ficam NOMEADOS para exercerem as funções dos Cargos em Comissão, abaixo relacionadas, os seguintes servidores 
municipais:

SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

CHEFE DO SETOR DE SUPRIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Aviner Gabriel Kitamura

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

CHEFE DO SETOR DE GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO 
Thalles Rodrigo Leonel da Silva

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CHEFE DO SETOR DE SUPRIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Flávia Rodrigues dos Santos

CHEFE DO SETOR DE GESTÃO MOBILIÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Maria Luisa Rogério

CHEFE DO SETOR DE GERENCIAMENTO DE RECEITAS DA EDUCAÇÃO
Diogo Rafael Lima da Silva

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CHEFE DO SETOR DE GERENCIAMENTO FINANCEIRO INTEGRADO
Paloma Karine de Carvalho Mattos da Cunha

CHEFE DO SETOR DE PLANEJAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Paulo Fernando De Souza

FUNÇÃO GRATIFICADA DE CHEFE DO SETOR DE CONTRATOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Cesar Carrijo Borges

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

CHEFE DO SETOR DE SUPRIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Gustavo Spirlandeli do Prado

CHEFE DO SETOR DE GERENCIAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS
Dorvaci Marques

CHEFE DO SETOR DE INFRAESTRUTURA ELÉTRICA
José Aparecido Careta

CHEFE DO SETOR DE GESTÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS
Carlos Henrique Rodarte

FUNÇÃO GRATIFICADA DE CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTOS DE OBRAS PÚBLICAS 
Eduardo Renato Junqueira

FUNÇÃO GRATIFICADA DE CHEFE DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS
Marciel Montalvane Barbosa

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
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CHEFE DO SETOR AMBULATORIAL DE DIABETES E OFTALMOLOGIA
Juliana Monteiro Silva

CHEFE DO SETOR DE GESTÃO FINANCEIRA DO SUS – NÍVEL MUNICIPAL
Josiane Pimenta Cardoso

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA 

CHEFE DO SETOR DE SUPRIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA
João Victor Pinheiros Gomes

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de 05 de outubro de 2022.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Franca, 06 de outubro de 2022.
ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA

PREFEITO

 PORTARIA Nº 298, DE 06 DE OUTUBRO DE 2022.

Designa servidor para exercer, em substituição, a Seção de Gestão do Pronto Socorro 
de Referência – PSR e do Pronto Socorro Infantil - PSI, 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 328/2022 da Secretaria de Saúde;

R E S O L V E

Art. 1º Fica DESIGNADO o servidor Camilo Galvão Pelizaro, chapa 10.799, para exercer, em substituição, a Seção de Gestão 
do Pronto Socorro de Referência – PSR e do Pronto Socorro Infantil - PSI, junto à Secretaria de Saúde, pelo período de 13 a 27 de 
outubro de 2022, em razão das férias da titular do cargo a servidora Augusta Cristina Baldochi, chapa 13.089.

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, 06 de outubro de 2022.
ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA

PREFEITO

 LEI Nº 9.264, DE 07 DE OUTUBRO DE 2022.
(Autoria: Vereadora Lurdinha Granzotte)

Denomina Professor Oswaldo Pereira a Praça situada na confl uência das Ruas Cruz e 
Souza e Amazonas, e dá outras providências.

ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA, Prefeito Municipal de Franca, Estado de São Paulo, no exercício de suas atribuições legais, 

FAZ SABER, que a Câmara Municipal APROVOU e ele PROMULGA, a seguinte LEI:

Art. 1º Fica denominada Professor Oswaldo Pereira a Praça situada na confl uência das Ruas Cruz e Souza e Amazonas.

Art. 2º As despesas com a execução da presente Lei correm à conta de dotações próprias do orçamento vigente.

Prefeitura Municipal de Franca, 07 de outubro de 2022.
ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA

PREFEITO

 LEI Nº 9.265, DE 07 DE OUTUBRO DE 2022.
(Autoria: Vereadora Donizete da Farmácia)

Denomina Maurício Soares da Silva a Rua 08 do Bairro Vila Piemonte I.
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AVISO DE ABERTURA DE CONSULTA PÚBLICA
PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Processo Administrativo nº: 2022013990

O MUNICÍPIO DE FRANCA/SP, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ nº 47.970.769/0001-04, por meio do Depar-
tamento de Acompanhamento de Gestão de Contratos, Convênios e Parcerias, considerando a Lei Federal nº: 13.019/2014 e 
alterações e Decreto Municipal nº: 11.227/2021, torna pública a proposta de Manifestação de Interesse Social da entidade  APADA 
– Associação de Pais e Amigos dos Defi cientes Auditivos de Franca/SP, inscrita no CNPJ nº: 01.960.221/0001-74, com endereço na 
Rua: Virgíneo Pereira, nº 1810 – Estação, nesta cidade, objetivando a concessão do prédio situado na Av. Dr. Abrahão Brickmann, 
nº 74 – Parque Vicente Leporace I, nesta cidade, para ofertar um espaço de apoio para a sede da Associação para atendimento e 
apoio as pessoas com defi ciência auditiva e colaboradores. Ressaltamos que a proposta é considerada conveniente e oportuna, 
com viabilidade de execução e que não haverá disponibilidade orçamentária e fi nanceira.

Conforme determina o § 3º do artigo 4º do Decreto Municipal 11.227/2021, fi ca concedido o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a 
oitiva da sociedade manifeste-se a respeito da proposta apresentada, encaminhando sugestões, reclamações, denúncias ou elogios 
diretamente à Prefeitura Municipal – Gabinete do Prefeito – Rua Frederico Moura, 1517 – Cidade Nova, das 08 às 17 horas.

Ratifi camos que a realização do Procedimento de Manifestação de Interesse Social não implicará necessariamente na execução do 
Chamamento Público para a celebração da parceria, bem como a Administração Municipal reserva-se no direito de não autorizar a 
cessão da área solicitada pela Organização da Sociedade Civil.

Franca, 07 de outubro de 2022.
Mariani Dias Souza

Diretora do Departamento

ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA, Prefeito Municipal de Franca, Estado de São Paulo, no exercício de suas atribuições legais, 

FAZ SABER, que a Câmara Municipal APROVOU e ele PROMULGA, a seguinte LEI:

Art. 1º Fica denominada Maurício Soares da Silva a Rua 08 do Bairro Vila Piemonte I.

Art. 2º As despesas decorrentes com a execução da presente Lei correm à conta de dotações próprias do orçamento vigente. 

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação.

Prefeitura Municipal de Franca, 07 de outubro de 2022.
ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA

PREFEITO

 LEI Nº 9.266, DE 07 DE OUTUBRO DE 2022.
(Autoria: Vereador Ilton Ferreira)

Institui e inclui no calendário ofi cial de eventos do município de Franca a Festa das 
Nações, e dá outras providências.

ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA, Prefeito Municipal de Franca, Estado de São Paulo, no exercício de suas atribuições legais, 

FAZ SABER, que a Câmara Municipal APROVOU e ele PROMULGA, a seguinte LEI:

Art. 1º Fica instituído e incluso no calendário ofi cial de eventos do município de Franca a “Festa das Nações”, que acontece, 
anualmente, no mês de outubro.

Art. 2º As despesas para a consecução da presente Lei correm à conta de dotações orçamentárias próprias.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação.

Prefeitura Municipal de Franca, 07 de outubro de 2022.
ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA

PREFEITO

ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO N° 02/2022

A Prefeitura de Franca, através da Secretaria de Administração e Recursos Humanos, faz publicar a presente RETIFICAÇÃO 
referente ao Edital de Convocação publicado em 01/10/2022.
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Onde se lê: 16º PCD – 240º Geral – Guilherme Danilo Ramos Rosa - Direito

Leia-se: 16º Negro – 240º Geral – Guilherme Danilo Ramos Rosa - Direito

Franca, 07  de outubro de 2022.
Mirelle Aleixo Bianchini Coelho

Chefe da Seção de Gestão de Pessoas

 

  
 

Edital nº 04/2022 
 

PROCESSO SELETIVO PARA SELEÇÃO DE DIRETOR DE ESCOLA 
 
A Secretaria de Administração e Recursos Humanos informa que realizará processo seletivo para provimento das 
Funções Gratificadas de Diretor de Escola, nos termos da Lei Complementar Municipal nº 373 de 21 de dezembro de 
2021 e de acordo com as instruções especiais que ficam fazendo parte deste Edital, que será homologado, na medida 
que se encerrar o processo seletivo qualificado: 
 
 

I – Instruções Especiais 
 
1. O Processo Seletivo destina-se à seleção de servidores municipais integrantes do quadro de cargos e/ou empregos 

públicos permanentes do Magistério Municipal, para formação de cadastro reserva destinado ao provimento das 
vagas de Funções Gratificadas de Diretor de Escola do Ensino Fundamental e da EMIM, durante o prazo de 
vigência do presente certame, que serão providas de acordo com a Lei Complementar Municipal nº 373 de 21 de 
dezembro de 2021. 

 
1.1. As convocações para provimento das vagas, segundo descrito no item 1, ocorrerão somente após 

eventualmente esgotada a listagem de classificação de candidatos habilitados no Processo Seletivo nº 
01/2022 que se encontra vigente. 

 
1.2. Cabe à Prefeitura Municipal de Franca o direito de convocar os candidatos habilitados para o provimento 

das Funções Gratificadas de Diretor de Escola, que ocorrerá em número estritamente necessário, em 
conformidade com a necessidade do preenchimento das vagas, obedecendo ao limite das vagas existentes 
em seu quadro ou das que vierem a vagar ou a serem criadas, durante o prazo da validade do Processo 
Seletivo, desde que haja disponibilidade orçamentária, não havendo, portanto, obrigatoriedade de 
aproveitamento total dos candidatos aprovados no certame. 

 
2.  A descrição das atribuições da Função Gratificada de Diretor de Escola faz parte do ANEXO I do presente Edital. 
 
3. A função, os pré-requisitos, a remuneração e a carga horária são os constantes do quadro abaixo: 
 

FUNÇÃO GRATIFICADA Pré-requisitos Remuneração / carga 
horária 

Diretor de Escola Municipal de 
Ensino Fundamental 

- Licenciatura plena em Pedagogia, desde que tenha 
apostilado no verso do diploma que o curso atende ao 
disposto no artigo 4° da Resolução CNE/CP n° 1 de 15 de 
maio de 2006; 
 
- Experiência mínima de 05 anos no quadro de Magistério do 
Município;  
 

FG com equivalência a C3 
(R$ 6.004,75) 

/ 40 horas 

Diretor de Escola Municipal de 
Iniciação Musical (EMIM) 

- Licenciatura plena em Pedagogia, desde que haja 
apostilado no verso do diploma que o curso atende ao 
disposto no artigo 4° da Resolução CNE/CP n° 1 de 15 de 
maio de 2006; 
 
- Experiência mínima de 05 anos no quadro de Magistério do 
Município;  
 
- Licenciatura em música; 
 

FG com equivalência a C3 
(R$ 6.004,75) 

/ 40 horas 

 
4. O nível salarial C3 é composto pelos Vencimentos no valor de R$ 4.289,11 e pela Gratificação no valor de R$ 

1.715,64. 
 

4.1. A remuneração do servidor habilitado e nomeado para a Função Gratificada de Diretor de Escola 
corresponderá à diferença entre o seu salário base e o valor dos Vencimentos previstos no item anterior, 
acrescida do valor total da Gratificação. 

 
5. Somente poderão se inscrever no certame os servidores ocupantes dos empregos públicos que compõem o 

Quadro do Magistério Municipal, ou seja, Professor, Coordenador Pedagógico, Pedagogo, Orientador Educacional 

 

  
 

e Supervisor de Ensino. 
 
6. Os documentos comprobatórios dos pré-requisitos para acesso à Função Gratificada pretendida, previstos na 

tabela do item 3, deverão ser enviados por e-mail para o endereço eletrônico concursopublico@franca.sp.gov.br 
com assunto “DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA – PROCESSO SELETIVO 04/2022”, no período destinado 
às inscrições (do dia 10/10 ao dia 27/10/2022), sob pena do candidato ter a inscrição indeferida. 

 
6.1. A Prefeitura não se responsabiliza por e-mails não recebidos por motivo de ordem técnica dos 

computadores, falha de comunicação, congestionamento de linhas de comunicação ou qualquer outro 
motivo relacionado. 

 
II – Da Inscrição 

 
7.  As inscrições dos servidores interessados nas vagas das Funções Gratificadas de Diretor de Escola serão 

realizadas no período de 10/10 a 27/10/2022 exclusivamente pela internet no link  www.inscricao.org. 
 
7.1. Após a inscrição no site, o candidato deverá enviar os documentos comprobatórios dos pré-requisitos da 

Função Gratificada pretendida conforme estabelecido no item 6 do Capítulo I deste edital, no período 
destinado às inscrições (do dia 10/10 ao dia 27/10/2022). 

 
8. Ao candidato será atribuída total responsabilidade pelas informações prestadas no formulário de inscrição, arcando 

o candidato com as consequências de eventuais erros de preenchimento daquele documento. 
 
9.  Não serão aceitas inscrições por via postal, fac-símile, condicional e/ou intempestiva ou por qualquer outra via 

não especificada neste Edital. Verificado, a qualquer tempo, o recebimento de inscrição que não atenda a todos 
os requisitos fixados, será ela cancelada. 

 
10.  A Prefeitura de Franca não se responsabiliza por solicitações de inscrição via Internet não recebidas por motivo 

de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem 
como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados. 

 
11.  A qualquer tempo, poder-se-á anular a inscrição ou a nomeação do candidato, desde que verificada falsidade das 

declarações ou irregularidades nos documentos. 
 
12. No dia 04/11/2022 está prevista a divulgação do Edital de Divulgação das inscrições indeferidas, no Diário Oficial 

do Município de Franca.  
12.1. Somente serão publicadas as inscrições indeferidas. 
12.2. O candidato que tiver sua inscrição indeferida poderá interpor recurso no prazo e horário previsto no edital 

mencionado no item 12. 
 
13.  O candidato (deficiente ou não) que necessitar de condição especial para realização da prova ou de prova 

especial, deverá solicitá-la por meio do e-mail laudo@ibamsp-concursos.org.br  
com assunto “CONDIÇÃO ESPECIAL PARA PROVA – PROCESSO SELETIVO 04/2022” no mesmo período 
destinado às inscrições (de 10/10 até o dia 27/10/2022), IMPRETERIVELMENTE. 

13.1. O formulário para solicitação de condição especial consta no Anexo V deste Edital.  
13.2. Além do requerimento mencionado acima, o candidato deverá, obrigatoriamente, anexar laudo médico 

(original ou cópia autenticada, a critério do candidato) que justifique a solicitação de condição especial para 
a realização das provas. 

13.3. O Laudo Médico deverá conter nome completo do candidato, o CRM e assinatura do profissional que o 
emitiu, estar legível e ter sido expedido no prazo de 12 (doze) meses antes do término das inscrições sob 
pena de não ser considerado.  

13.4. Não será concedida condição especial ao candidato que não apresentar o laudo médico conforme item 
13.3. 

13.5. O encaminhamento dos documentos mencionados no item 13.2 deverá ser feito unicamente por E-MAIL no 
período destinado as inscrições, IMPRETERIVELMENTE. 

13.6. Os documentos deverão ser scaneados com tamanho de até 500 KB, por documento, e em uma das 
seguintes extensões: “pdf”, “png”, “jpg” ou “jpeg”. 

13.7. Não serão considerados os documentos entregues por outro meio que não o estabelecido no item 13 deste 
Edital. Caso o candidato utilize outro meio que não o estabelecido neste Edital terá indeferido seu pedido 
de condição especial. 

13.8. Não será aceita a entrega condicional ou complementação de documentos ou a retirada de documentos 
após a entrega da devida documentação. 
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e Supervisor de Ensino. 
 
6. Os documentos comprobatórios dos pré-requisitos para acesso à Função Gratificada pretendida, previstos na 

tabela do item 3, deverão ser enviados por e-mail para o endereço eletrônico concursopublico@franca.sp.gov.br 
com assunto “DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA – PROCESSO SELETIVO 04/2022”, no período destinado 
às inscrições (do dia 10/10 ao dia 27/10/2022), sob pena do candidato ter a inscrição indeferida. 

 
6.1. A Prefeitura não se responsabiliza por e-mails não recebidos por motivo de ordem técnica dos 

computadores, falha de comunicação, congestionamento de linhas de comunicação ou qualquer outro 
motivo relacionado. 

 
II – Da Inscrição 

 
7.  As inscrições dos servidores interessados nas vagas das Funções Gratificadas de Diretor de Escola serão 

realizadas no período de 10/10 a 27/10/2022 exclusivamente pela internet no link  www.inscricao.org. 
 
7.1. Após a inscrição no site, o candidato deverá enviar os documentos comprobatórios dos pré-requisitos da 

Função Gratificada pretendida conforme estabelecido no item 6 do Capítulo I deste edital, no período 
destinado às inscrições (do dia 10/10 ao dia 27/10/2022). 

 
8. Ao candidato será atribuída total responsabilidade pelas informações prestadas no formulário de inscrição, arcando 

o candidato com as consequências de eventuais erros de preenchimento daquele documento. 
 
9.  Não serão aceitas inscrições por via postal, fac-símile, condicional e/ou intempestiva ou por qualquer outra via 

não especificada neste Edital. Verificado, a qualquer tempo, o recebimento de inscrição que não atenda a todos 
os requisitos fixados, será ela cancelada. 

 
10.  A Prefeitura de Franca não se responsabiliza por solicitações de inscrição via Internet não recebidas por motivo 

de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem 
como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados. 

 
11.  A qualquer tempo, poder-se-á anular a inscrição ou a nomeação do candidato, desde que verificada falsidade das 

declarações ou irregularidades nos documentos. 
 
12. No dia 04/11/2022 está prevista a divulgação do Edital de Divulgação das inscrições indeferidas, no Diário Oficial 

do Município de Franca.  
12.1. Somente serão publicadas as inscrições indeferidas. 
12.2. O candidato que tiver sua inscrição indeferida poderá interpor recurso no prazo e horário previsto no edital 

mencionado no item 12. 
 
13.  O candidato (deficiente ou não) que necessitar de condição especial para realização da prova ou de prova 

especial, deverá solicitá-la por meio do e-mail laudo@ibamsp-concursos.org.br  
com assunto “CONDIÇÃO ESPECIAL PARA PROVA – PROCESSO SELETIVO 04/2022” no mesmo período 
destinado às inscrições (de 10/10 até o dia 27/10/2022), IMPRETERIVELMENTE. 

13.1. O formulário para solicitação de condição especial consta no Anexo V deste Edital.  
13.2. Além do requerimento mencionado acima, o candidato deverá, obrigatoriamente, anexar laudo médico 

(original ou cópia autenticada, a critério do candidato) que justifique a solicitação de condição especial para 
a realização das provas. 

13.3. O Laudo Médico deverá conter nome completo do candidato, o CRM e assinatura do profissional que o 
emitiu, estar legível e ter sido expedido no prazo de 12 (doze) meses antes do término das inscrições sob 
pena de não ser considerado.  

13.4. Não será concedida condição especial ao candidato que não apresentar o laudo médico conforme item 
13.3. 

13.5. O encaminhamento dos documentos mencionados no item 13.2 deverá ser feito unicamente por E-MAIL no 
período destinado as inscrições, IMPRETERIVELMENTE. 

13.6. Os documentos deverão ser scaneados com tamanho de até 500 KB, por documento, e em uma das 
seguintes extensões: “pdf”, “png”, “jpg” ou “jpeg”. 

13.7. Não serão considerados os documentos entregues por outro meio que não o estabelecido no item 13 deste 
Edital. Caso o candidato utilize outro meio que não o estabelecido neste Edital terá indeferido seu pedido 
de condição especial. 

13.8. Não será aceita a entrega condicional ou complementação de documentos ou a retirada de documentos 
após a entrega da devida documentação. 

 

  
 

13.9. A Prefeitura não se responsabiliza por e-mails não recebidos por motivo de ordem técnica dos 
computadores, falha de comunicação, congestionamento de linhas de comunicação ou qualquer outro 
motivo relacionado. 

13.10. O atendimento às condições solicitadas ficará sujeito à análise de viabilidade e razoabilidade do pedido. 
13.11. O candidato que não o fizer no período das inscrições, seja qual for o motivo alegado, não terá a condição 

atendida. 

14. A candidata que tiver necessidade de amamentar, durante a realização das provas, deverá levar um acompanhante 
que ficará em sala reservada e que será responsável pela guarda da criança. 

14.1. O acompanhante que ficará responsável pela criança, também deverá permanecer no local designado pela 
Coordenação, e se submeterá a todas as normas constantes deste Edital, inclusive no tocante ao uso de 
equipamento eletrônico e celular. 

14.2. A candidata, nesta condição, que não levar acompanhante, não realizará a prova. 
14.3. Não haverá compensação do tempo de amamentação no tempo de duração de prova. 
14.4. Exceto no caso previsto no item 14.1, não será permitida a presença de acompanhante no local de aplicação 

das provas. 

 
III – Dos Candidatos Deficientes  

 
15. Segundo dispõe a Lei Orgânica do Município, serão reservadas 5% (cinco por cento) das vagas que vierem a ser 

disponibilizadas, por cargo, para candidatos com deficiência conforme estabelece a legislação. 

15.1. Serão observadas, ainda, as regras dispostas na Lei Municipal nº 5.234/99 e o Decreto 9809/2012. 
15.2. Os candidatos com deficiência somente poderão disputar cargos cujas atividades sejam compatíveis com 

a sua deficiência. 
15.3. O disposto no item 15 não terá incidência nos casos em que a aplicação do percentual de 5% (cinco por 

cento) implique na prática, em majoração indevida do percentual mínimo fixado.  
16. É considerada pessoa com deficiência a que se enquadra nas categorias descritas na Lei Federal nº 13.146 de 

06/07/2015, no artigo 4º do Decreto Federal nº 3.298 de 20 de dezembro de 1.999, alterado pelo Decreto Federal 
nº 5.296 de 02 de dezembro de 2004, Decreto Federal n° e Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça – STJ. 
 

17. Ao candidato abrangido pela Lei Federal nº 13.146 de 06/07/2015, pelo Decreto Federal nº 3.298 de 20 de 
dezembro de 1.999, alterado pelo Decreto Federal nº 5.296 de 02 de dezembro de 2004 e pelo Decreto Federal 
n°9508/18 é assegurado o direito de inscrever-se na condição de deficiente, desde que declare essa condição no 
ato da inscrição e a sua deficiência seja compatível com as atribuições do cargo ao qual concorre. 

 
18. O candidato com deficiência, antes de se inscrever deverá verificar se as atribuições do cargo especificadas no 

Anexo I deste Edital são compatíveis com a sua deficiência.  
 
19. Conforme o disposto no inciso IV do artigo 3º do Decreto Federal n°9.508/18, o candidato deverá apresentar, no 

período destinado às inscrições, laudo médico atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa 
referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID, bem como a provável causa 
da deficiência, acompanhado do Formulário de Requerimento do Anexo V.  

19.1. A entrega do laudo do item 19 é obrigatória (documento original ou cópia autenticada).  
19.2. O laudo, juntamente com o requerimento, deverá ser enviado, por meio de E-MAIL (laudo@ibamsp-

concursos.org.br), REF. Prefeitura do Município de Franca – Processo Seletivo 04/2022 no mesmo período 
destinado às inscrições (de 10/10 até o dia 27/10/2022), IMPRETERIVELMENTE. 

19.3. O Laudo Médico deverá conter nome completo do candidato, CRM e assinatura do profissional que o emitiu, 
estar legível, e ter sido expedido no prazo de 12 (doze) meses antes do término das inscrições sob pena 
de não ser considerado. 

19.3.1. Os documentos deverão ser scaneados com tamanho de até 500 KB, por documento, e em uma 
das seguintes extensões: “pdf”, “png”, “jpg” ou “jpeg”. 

19.3.2. Não serão considerados os documentos entregues por outro meio que não o estabelecido no item 
19.2 deste Edital. Caso o candidato utilize outro meio que não o estabelecido neste Edital não será 
considerado deficiente. 

19.3.3. Não será aceita a entrega condicional ou complementação de documentos ou a retirada de 
documentos após a entrega da devida documentação. 
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19.3.4. O IBAM não se responsabiliza por e-mails não recebidos por motivo de ordem técnica dos 
computadores, falha de comunicação, congestionamento de linhas de comunicação ou qualquer 
outro motivo relacionado. 

 
20. O candidato com deficiência que necessitar de tratamento diferenciado no dia de aplicação das provas deverá 

especificá-la no formulário de inscrição indicando as condições de que necessita para a realização das provas e, 
ainda, preencher o formulário constante do Anexo V deste Edital e enviá-lo juntamente com o Laudo, conforme 
item 19.2 deste Edital. 

20.1. A não solicitação de recursos especiais, ou a solicitação feita intempestivamente, conforme o disposto no 
item 20, implica a sua não concessão no dia da realização das provas. 

21. Nas provas realizadas com auxílio de fiscal ledor, o candidato identificará, para cada questão, a alternativa que 
será marcada pelo fiscal na folha de respostas. 

21.1. O IBAM e a Prefeitura de Franca não serão responsabilizados por eventuais erros de transcrição cometidos 
pelo fiscal ledor. 

22. Para a realização de provas no sistema Braille, as respostas deverão ser transcritas pelo mesmo sistema devendo 
o candidato levar, para esse fim, no dia da aplicação das provas, reglete e punção. 

23. A realização das provas por estes candidatos, em condições especiais, ficará condicionada à possibilidade de fazê-
las de forma que não importe em quebra de sigilo ou não enseje seu favorecimento. 

24. O candidato com deficiência que não realizar a inscrição conforme instruções constantes neste capítulo, não 
poderá interpor recurso em favor de sua condição. 

25. As alterações quanto às definições e parâmetros de deficiência na legislação federal serão automaticamente 
aplicadas no cumprimento deste Edital. 

26. Não serão considerados como deficiência, os distúrbios passíveis de correção. 
27. A deficiência não poderá ser apresentada como motivo para justificar a concessão de readaptação.  
28. O candidato com deficiência participará do Processo Seletivo em igualdade de condições com os demais 

candidatos no que se refere a conteúdo, nota de corte, avaliação, duração da prova, data, horário e local de 
realização das provas. 

29. Os candidatos com deficiência aprovados constarão da listagem geral dos aprovados por cargo e de listagem 
especial. 

30. Os candidatos com deficiência aprovados deverão submeter-se, quando convocados, a exame médico a ser 
realizado pela Prefeitura ou por sua ordem, desde que tal condição tenha ocorrido após o provimento dos 
empregos públicos descritos no item 5 deste edital. 

30.1. Na hipótese prevista no item anterior, a avaliação médica constituirá decisão terminativa sobre a qualificação do 
candidato como pessoa com deficiência ou não, e o grau/compatibilidade de deficiência capacitante para o 
exercício da função, observada a legislação aplicável à matéria. 

31. A compatibilidade será determinada por meio de avaliação médica oficial ou credenciada pela Prefeitura Municipal 
de Franca. 

32. Da decisão da Avaliação Médica Oficial não caberá recurso. 
33. A não observância pelo candidato de qualquer das disposições deste Capítulo implicará a perda do direito a ser 

admitido para as vagas reservadas aos candidatos com deficiência.  
34. A divulgação da relação de solicitações deferidas para a concorrência no processo seletivo como candidato com 

deficiência está prevista para o dia 04 de novembro de 2022 no diário oficial. 

34.1. O candidato cuja inscrição na condição de pessoa com deficiência tenha sido indeferida poderá interpor 
recurso, conforme instruções e dias discriminados no Edital de deferimento/indeferimento de inscrição como 
pessoa com deficiência. 

34.2. O candidato que não interpuser recurso no prazo mencionado será responsável pelas consequências 
advindas de sua omissão. 

 
IV – Da Reserva de Vagas – Candidatos Negros  

35. Aos candidatos negros fica assegurada a reserva de vagas neste Processo Seletivo, na proporção de 20% (vinte 
por cento) das vagas oferecidas, em obediência ao disposto na Lei Municipal n° 9.129 de 11 de fevereiro de 2022. 

36. O candidato que se inscrever como negro concorrerá em igualdade de condições com os demais candidatos, no 
que diz respeito ao conteúdo e avaliação das provas. 

37. Para concorrer às vagas reservadas aos negros, o candidato deverá especificar no formulário de inscrição, a sua 
opção, de acordo com o 2° da Lei Municipal n° 9.129/2022.  

37.1. Poderão concorrer às vagas reservadas a candidatos negros aqueles que se autodeclararem pretos ou 
pardos no ato da inscrição no processo seletivo, conforme o quesito cor ou raça utilizado pela Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. 

 

  
 

13.9. A Prefeitura não se responsabiliza por e-mails não recebidos por motivo de ordem técnica dos 
computadores, falha de comunicação, congestionamento de linhas de comunicação ou qualquer outro 
motivo relacionado. 

13.10. O atendimento às condições solicitadas ficará sujeito à análise de viabilidade e razoabilidade do pedido. 
13.11. O candidato que não o fizer no período das inscrições, seja qual for o motivo alegado, não terá a condição 

atendida. 

14. A candidata que tiver necessidade de amamentar, durante a realização das provas, deverá levar um acompanhante 
que ficará em sala reservada e que será responsável pela guarda da criança. 

14.1. O acompanhante que ficará responsável pela criança, também deverá permanecer no local designado pela 
Coordenação, e se submeterá a todas as normas constantes deste Edital, inclusive no tocante ao uso de 
equipamento eletrônico e celular. 

14.2. A candidata, nesta condição, que não levar acompanhante, não realizará a prova. 
14.3. Não haverá compensação do tempo de amamentação no tempo de duração de prova. 
14.4. Exceto no caso previsto no item 14.1, não será permitida a presença de acompanhante no local de aplicação 

das provas. 

 
III – Dos Candidatos Deficientes  

 
15. Segundo dispõe a Lei Orgânica do Município, serão reservadas 5% (cinco por cento) das vagas que vierem a ser 

disponibilizadas, por cargo, para candidatos com deficiência conforme estabelece a legislação. 

15.1. Serão observadas, ainda, as regras dispostas na Lei Municipal nº 5.234/99 e o Decreto 9809/2012. 
15.2. Os candidatos com deficiência somente poderão disputar cargos cujas atividades sejam compatíveis com 

a sua deficiência. 
15.3. O disposto no item 15 não terá incidência nos casos em que a aplicação do percentual de 5% (cinco por 

cento) implique na prática, em majoração indevida do percentual mínimo fixado.  
16. É considerada pessoa com deficiência a que se enquadra nas categorias descritas na Lei Federal nº 13.146 de 

06/07/2015, no artigo 4º do Decreto Federal nº 3.298 de 20 de dezembro de 1.999, alterado pelo Decreto Federal 
nº 5.296 de 02 de dezembro de 2004, Decreto Federal n° e Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça – STJ. 
 

17. Ao candidato abrangido pela Lei Federal nº 13.146 de 06/07/2015, pelo Decreto Federal nº 3.298 de 20 de 
dezembro de 1.999, alterado pelo Decreto Federal nº 5.296 de 02 de dezembro de 2004 e pelo Decreto Federal 
n°9508/18 é assegurado o direito de inscrever-se na condição de deficiente, desde que declare essa condição no 
ato da inscrição e a sua deficiência seja compatível com as atribuições do cargo ao qual concorre. 

 
18. O candidato com deficiência, antes de se inscrever deverá verificar se as atribuições do cargo especificadas no 

Anexo I deste Edital são compatíveis com a sua deficiência.  
 
19. Conforme o disposto no inciso IV do artigo 3º do Decreto Federal n°9.508/18, o candidato deverá apresentar, no 

período destinado às inscrições, laudo médico atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa 
referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID, bem como a provável causa 
da deficiência, acompanhado do Formulário de Requerimento do Anexo V.  

19.1. A entrega do laudo do item 19 é obrigatória (documento original ou cópia autenticada).  
19.2. O laudo, juntamente com o requerimento, deverá ser enviado, por meio de E-MAIL (laudo@ibamsp-

concursos.org.br), REF. Prefeitura do Município de Franca – Processo Seletivo 04/2022 no mesmo período 
destinado às inscrições (de 10/10 até o dia 27/10/2022), IMPRETERIVELMENTE. 

19.3. O Laudo Médico deverá conter nome completo do candidato, CRM e assinatura do profissional que o emitiu, 
estar legível, e ter sido expedido no prazo de 12 (doze) meses antes do término das inscrições sob pena 
de não ser considerado. 

19.3.1. Os documentos deverão ser scaneados com tamanho de até 500 KB, por documento, e em uma 
das seguintes extensões: “pdf”, “png”, “jpg” ou “jpeg”. 

19.3.2. Não serão considerados os documentos entregues por outro meio que não o estabelecido no item 
19.2 deste Edital. Caso o candidato utilize outro meio que não o estabelecido neste Edital não será 
considerado deficiente. 

19.3.3. Não será aceita a entrega condicional ou complementação de documentos ou a retirada de 
documentos após a entrega da devida documentação. 
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19.3.4. O IBAM não se responsabiliza por e-mails não recebidos por motivo de ordem técnica dos 
computadores, falha de comunicação, congestionamento de linhas de comunicação ou qualquer 
outro motivo relacionado. 

 
20. O candidato com deficiência que necessitar de tratamento diferenciado no dia de aplicação das provas deverá 

especificá-la no formulário de inscrição indicando as condições de que necessita para a realização das provas e, 
ainda, preencher o formulário constante do Anexo V deste Edital e enviá-lo juntamente com o Laudo, conforme 
item 19.2 deste Edital. 

20.1. A não solicitação de recursos especiais, ou a solicitação feita intempestivamente, conforme o disposto no 
item 20, implica a sua não concessão no dia da realização das provas. 

21. Nas provas realizadas com auxílio de fiscal ledor, o candidato identificará, para cada questão, a alternativa que 
será marcada pelo fiscal na folha de respostas. 

21.1. O IBAM e a Prefeitura de Franca não serão responsabilizados por eventuais erros de transcrição cometidos 
pelo fiscal ledor. 

22. Para a realização de provas no sistema Braille, as respostas deverão ser transcritas pelo mesmo sistema devendo 
o candidato levar, para esse fim, no dia da aplicação das provas, reglete e punção. 

23. A realização das provas por estes candidatos, em condições especiais, ficará condicionada à possibilidade de fazê-
las de forma que não importe em quebra de sigilo ou não enseje seu favorecimento. 

24. O candidato com deficiência que não realizar a inscrição conforme instruções constantes neste capítulo, não 
poderá interpor recurso em favor de sua condição. 

25. As alterações quanto às definições e parâmetros de deficiência na legislação federal serão automaticamente 
aplicadas no cumprimento deste Edital. 

26. Não serão considerados como deficiência, os distúrbios passíveis de correção. 
27. A deficiência não poderá ser apresentada como motivo para justificar a concessão de readaptação.  
28. O candidato com deficiência participará do Processo Seletivo em igualdade de condições com os demais 

candidatos no que se refere a conteúdo, nota de corte, avaliação, duração da prova, data, horário e local de 
realização das provas. 

29. Os candidatos com deficiência aprovados constarão da listagem geral dos aprovados por cargo e de listagem 
especial. 

30. Os candidatos com deficiência aprovados deverão submeter-se, quando convocados, a exame médico a ser 
realizado pela Prefeitura ou por sua ordem, desde que tal condição tenha ocorrido após o provimento dos 
empregos públicos descritos no item 5 deste edital. 

30.1. Na hipótese prevista no item anterior, a avaliação médica constituirá decisão terminativa sobre a qualificação do 
candidato como pessoa com deficiência ou não, e o grau/compatibilidade de deficiência capacitante para o 
exercício da função, observada a legislação aplicável à matéria. 

31. A compatibilidade será determinada por meio de avaliação médica oficial ou credenciada pela Prefeitura Municipal 
de Franca. 

32. Da decisão da Avaliação Médica Oficial não caberá recurso. 
33. A não observância pelo candidato de qualquer das disposições deste Capítulo implicará a perda do direito a ser 

admitido para as vagas reservadas aos candidatos com deficiência.  
34. A divulgação da relação de solicitações deferidas para a concorrência no processo seletivo como candidato com 

deficiência está prevista para o dia 04 de novembro de 2022 no diário oficial. 

34.1. O candidato cuja inscrição na condição de pessoa com deficiência tenha sido indeferida poderá interpor 
recurso, conforme instruções e dias discriminados no Edital de deferimento/indeferimento de inscrição como 
pessoa com deficiência. 

34.2. O candidato que não interpuser recurso no prazo mencionado será responsável pelas consequências 
advindas de sua omissão. 

 
IV – Da Reserva de Vagas – Candidatos Negros  

35. Aos candidatos negros fica assegurada a reserva de vagas neste Processo Seletivo, na proporção de 20% (vinte 
por cento) das vagas oferecidas, em obediência ao disposto na Lei Municipal n° 9.129 de 11 de fevereiro de 2022. 

36. O candidato que se inscrever como negro concorrerá em igualdade de condições com os demais candidatos, no 
que diz respeito ao conteúdo e avaliação das provas. 

37. Para concorrer às vagas reservadas aos negros, o candidato deverá especificar no formulário de inscrição, a sua 
opção, de acordo com o 2° da Lei Municipal n° 9.129/2022.  

37.1. Poderão concorrer às vagas reservadas a candidatos negros aqueles que se autodeclararem pretos ou 
pardos no ato da inscrição no processo seletivo, conforme o quesito cor ou raça utilizado pela Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. 

 

  
 

37.2. Os candidatos negros concorrerão concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla 
concorrência, de acordo com a sua classificação no processo seletivo. 

37.3. Os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecido para ampla concorrência não serão 
computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas. 

37.4. Em caso de desistência de candidato negro aprovado em vaga reservada, a vaga será preenchida pelo 
candidato negro posteriormente classificado. 

37.5. Na hipótese de não haver número de candidatos negros aprovados suficiente para ocupar as vagas 
reservadas, as vagas remanescentes serão revertidas para a ampla concorrência e serão preenchidas 
pelos demais candidatos aprovados, observada a ordem de classificação. 

37.6. A nomeação dos candidatos aprovados respeitará os critérios de alternância e proporcionalidade, que 
consideram a relação entre o número total e o número de vagas reservadas a candidatos com deficiência 
e a candidatos negros. 

38. No ato da posse o candidato deverá apresentar a autodeclaração conforme modelo constante no Anexo III do 
presente edital. 

38.1. Na hipótese de constatação de declaração falsa, o candidato será eliminado deste Processo Seletivo e, se 
houver sido nomeado, ficará sujeito à nulidade da nomeação e posse no cargo, após procedimento 
administrativo no qual será assegurado o contraditório e a ampla defesa, conforme legislação municipal 
vigente, sem prejuízo de outras sanções cabíveis no âmbito cível ou criminal.  

39. A divulgação da relação de inscritos para a concorrência no processo seletivo como candidato negro está prevista 
a partir do dia 04/11/2022 no Diário Oficial. 

39.1. O candidato poderá solicitar sua inclusão ou exclusão da opção “candidato negro” apenas durante o período 
destinado às inscrições (de 10/10 até o dia 27/10/2022) não podendo fazê-lo posteriormente. 

39.2. O candidato que não se manifestar no prazo mencionado no item 39.1. será responsável pelas 
consequências advindas de sua omissão. 

40. A não observância pelo candidato de qualquer das disposições deste Capítulo implicará a perda do direito a ser 
nomeado para as vagas reservadas aos candidatos negros. 

 
V – Das Provas 

 
41. O presente Processo Seletivo para provimento das Funções Gratificadas de Diretor de Escola será composto de 

prova objetiva de caráter classificatório e eliminatório e de prova de títulos, de caráter classificatório. 
 

VI – Da Prova Objetiva 
 
42.  A prova objetiva de caráter classificatório e eliminatório, conterá 30 (trinta) questões em forma de teste de múltipla 

escolha, que versarão sobre Conhecimentos constantes na bibliografia do ANEXO II. 
 
43. As provas serão avaliadas na escala de 0 (zero) a 30 (trinta), considerando-se 1 (um) ponto por questão e terá a 

seguinte composição: 
 

 
Área do conhecimento N° de questões 
Língua Portuguesa 07 
Legislação Educacional 10 

Conhecimentos Específicos  13 

 
44. Serão considerados habilitados e prosseguirão nas fases subsequentes, os candidatos que obtiverem nota igual 

ou superior a 60% (sessenta por cento) na Prova Objetiva. 
45.  A prova terá a duração de 03h (três horas). 
46.  A aplicação das provas objetivas para o provimento da Função Gratificada dar-se-á no dia 20 de novembro de 

2022. 
 
47. A confirmação das datas e as informações sobre horários e locais serão divulgadas oportunamente através de 

Edital de Convocação para Provas, a ser publicado no Diário Oficial do Município de Franca, a partir de 11/11/2022. 
48. O candidato deverá comparecer ao local designado, pelo menos 30 minutos antes, munido de documento de 
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identidade com foto, que bem o identifique, caneta esferográfica de tinta preta ou azul. 
48.1. O não comparecimento às provas, no horário e local descrito, qualquer que seja o motivo, caracterizará 

desistência do candidato, que será eliminado do processo seletivo. 
 
49. O candidato que se apresentar após o horário determinado pelo Edital de Convocação para fechamento dos 

portões será automaticamente excluído do Certame, seja qual for o motivo alegado para seu atraso. 
49.1. A fim de evitar atrasos, recomenda-se que os candidatos verifiquem com antecedência o local onde 

realizarão sua prova, a disponibilidade de estacionamento e vagas nas imediações, as opções de 
transporte público consultando antes horários e frequências das linhas de ônibus aos domingos bem como, 
rotas e tempo de deslocamento. 

49.2. A Comissão do Processo Seletivo não se responsabiliza por fatos externos que impeçam o candidato que 
chegar ao local de aplicação das provas no horário apropriado e que independem da organização do 
Processo Seletivo já que não possuem gerência sobre trânsito ou tráfego bem como outras situações que 
escapam de seu âmbito de atuação. 
 

50. Somente será admitido à sala de provas o candidato que estiver portando documento original de identidade que 
bem o identifique, ou seja: Cédula Oficial de Identidade (RG), Carteira Expedida por Órgão ou Conselho de Classe 
(CREA, OAB, CRC, CRM etc.); Certificado de Reservista; Carteira de Trabalho e Previdência Social, bem como 
Carteira Nacional de Habilitação com foto impressa ou em aplicativo por meio de smartphone ou Passaporte. 
50.1. Não serão aceitos como documentos de identidade outros documentos que não os especificados neste 

item. 
50.2. Os documentos deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitirem, com clareza, a identificação 

do candidato. 
50.3. Documentos violados e rasurados não serão aceitos. 
50.4. Não será aceita cópia de documentos de identidade, ainda que autenticada. 
50.5. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização das provas, documento de 

identidade original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá apresentar documento que ateste o registro 
da ocorrência em órgão policial, expedido há, no máximo, 30 (trinta) dias, sendo então submetido à 
identificação especial, compreendendo coleta de assinaturas e de impressão digital em formulário próprio. 

50.6. A identificação pessoal será exigida, também, ao candidato cujo documento de identificação apresente 
dúvidas relativas à fisionomia ou à assinatura do portador.  

 
51.  No dia da realização das provas, na hipótese de o nome do candidato não constar nas listagens oficiais relativas 

aos locais de prova estabelecidos no Edital de Convocação, será procedida a inclusão do candidato, mediante a 
apresentação do protocolo de inscrição, com o preenchimento de formulário específico. 
51.1. A inclusão de que trata o item anterior será realizada de forma condicional e será analisada pela Comissão 

do Processo Seletivo com o intuito de se verificar a pertinência da referida inscrição. 
51.2. Constatada a improcedência da inscrição a mesma será automaticamente cancelada sem direito a 

reclamação, independentemente de qualquer formalidade, considerados nulos todos os atos dela 
decorrentes. 

 
52. Objetivando garantir a lisura e a idoneidade do Processo Seletivo – o que é de interesse público e, em especial 

dos próprios candidatos – bem como a sua autenticidade, solicitará aos candidatos, quando da aplicação das 
provas, o registro de sua assinatura em campo específico na folha de respostas, bem como de sua autenticação 
digital.  

 
53. Após a assinatura da lista de presença e entrega da folha de respostas, o candidato somente poderá se ausentar 

da sala acompanhado por um fiscal. 
53.1. O candidato ao se ausentar da sala não poderá portar qualquer material que não seja estritamente 

autorizado pelo fiscal, sendo que seus pertences permanecerão na sala.  
53.2.  A Folha de Respostas e o Caderno de Questões do candidato deverão ficar em cima da carteira com o 

texto virado para baixo. 
 
54. O candidato deverá ler atentamente as instruções contidas na Capa do Caderno de Questões e na Folha de 

Respostas. 
 
55. As instruções contidas no Caderno de Questões e na Folha de Respostas deverão ser rigorosamente seguidas, 

sendo o candidato único responsável por eventuais erros cometidos. 
 
56. O candidato deverá informar ao fiscal de sua sala qualquer irregularidade nos materiais recebidos no momento da 

aplicação das provas não sendo aceitas reclamações posteriores. 
 
57.  Nos casos de eventual falta de Caderno de Questões/ material personalizado de aplicação das provas, em razão 

de falha de impressão, número de provas incompatível com o número de candidatos na sala ou qualquer outro 

 

  
 

37.2. Os candidatos negros concorrerão concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla 
concorrência, de acordo com a sua classificação no processo seletivo. 

37.3. Os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecido para ampla concorrência não serão 
computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas. 

37.4. Em caso de desistência de candidato negro aprovado em vaga reservada, a vaga será preenchida pelo 
candidato negro posteriormente classificado. 

37.5. Na hipótese de não haver número de candidatos negros aprovados suficiente para ocupar as vagas 
reservadas, as vagas remanescentes serão revertidas para a ampla concorrência e serão preenchidas 
pelos demais candidatos aprovados, observada a ordem de classificação. 

37.6. A nomeação dos candidatos aprovados respeitará os critérios de alternância e proporcionalidade, que 
consideram a relação entre o número total e o número de vagas reservadas a candidatos com deficiência 
e a candidatos negros. 

38. No ato da posse o candidato deverá apresentar a autodeclaração conforme modelo constante no Anexo III do 
presente edital. 

38.1. Na hipótese de constatação de declaração falsa, o candidato será eliminado deste Processo Seletivo e, se 
houver sido nomeado, ficará sujeito à nulidade da nomeação e posse no cargo, após procedimento 
administrativo no qual será assegurado o contraditório e a ampla defesa, conforme legislação municipal 
vigente, sem prejuízo de outras sanções cabíveis no âmbito cível ou criminal.  

39. A divulgação da relação de inscritos para a concorrência no processo seletivo como candidato negro está prevista 
a partir do dia 04/11/2022 no Diário Oficial. 

39.1. O candidato poderá solicitar sua inclusão ou exclusão da opção “candidato negro” apenas durante o período 
destinado às inscrições (de 10/10 até o dia 27/10/2022) não podendo fazê-lo posteriormente. 

39.2. O candidato que não se manifestar no prazo mencionado no item 39.1. será responsável pelas 
consequências advindas de sua omissão. 

40. A não observância pelo candidato de qualquer das disposições deste Capítulo implicará a perda do direito a ser 
nomeado para as vagas reservadas aos candidatos negros. 

 
V – Das Provas 

 
41. O presente Processo Seletivo para provimento das Funções Gratificadas de Diretor de Escola será composto de 

prova objetiva de caráter classificatório e eliminatório e de prova de títulos, de caráter classificatório. 
 

VI – Da Prova Objetiva 
 
42.  A prova objetiva de caráter classificatório e eliminatório, conterá 30 (trinta) questões em forma de teste de múltipla 

escolha, que versarão sobre Conhecimentos constantes na bibliografia do ANEXO II. 
 
43. As provas serão avaliadas na escala de 0 (zero) a 30 (trinta), considerando-se 1 (um) ponto por questão e terá a 

seguinte composição: 
 

 
Área do conhecimento N° de questões 
Língua Portuguesa 07 
Legislação Educacional 10 

Conhecimentos Específicos  13 

 
44. Serão considerados habilitados e prosseguirão nas fases subsequentes, os candidatos que obtiverem nota igual 

ou superior a 60% (sessenta por cento) na Prova Objetiva. 
45.  A prova terá a duração de 03h (três horas). 
46.  A aplicação das provas objetivas para o provimento da Função Gratificada dar-se-á no dia 20 de novembro de 

2022. 
 
47. A confirmação das datas e as informações sobre horários e locais serão divulgadas oportunamente através de 

Edital de Convocação para Provas, a ser publicado no Diário Oficial do Município de Franca, a partir de 11/11/2022. 
48. O candidato deverá comparecer ao local designado, pelo menos 30 minutos antes, munido de documento de 

 

  
 

equívoco na distribuição de prova/material, a Comissão do Concurso terá a prerrogativa para entregar ao candidato 
prova/material reserva não personalizado eletronicamente, o que será registrado em atas de sala e de 
coordenação. 

 
58. Nas provas objetivas, o candidato deverá assinalar as respostas na folha de respostas personalizadas, único 

documento válido para a correção das provas. O preenchimento da folha de respostas será de inteira 
responsabilidade do candidato que deverá proceder em conformidade com as instruções específicas contidas na 
capa do caderno de questões e na folha de respostas. 
58.1. Os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente na folha de respostas serão de inteira 

responsabilidade do candidato. 
58.2. O candidato deverá preencher os alvéolos, na Folha de Respostas da Prova Objetiva, com caneta 

esferográfica de tinta preta ou azul. 
58.3. O candidato não poderá amassar, molhar, dobrar ou, de qualquer modo, danificar a Folha de Respostas, sob 

pena de arcar com os prejuízos advindos da impossibilidade de correção da mesma. 
58.4. Todas as folhas de respostas serão corrigidas por meio de processamento eletrônico. 
58.5. Em hipótese alguma haverá substituição da folha de respostas por erro do candidato. 
58.6. Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma marcação, emenda ou 

rasura, ainda que legível. 
 
59. Durante a realização das provas, não será permitida nenhuma espécie de consulta ou comunicação entre os 

candidatos, nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos ou quaisquer anotações. 
59.1. Os únicos materiais que podem permanecer sobre a carteira do candidato são: caneta esferográfica de tinta 

azul ou preta, lápis, borracha, o Caderno de Questões e a Folha de Respostas. 
 
60. O candidato ao ingressar no local de realização das provas deverá, obrigatoriamente, manter desligado qualquer 

aparelho eletrônico que esteja sob sua posse, incluindo os sinais de alarme e os modos de vibração e silencioso.  
 
61.  O candidato que necessitar de utilizar-se de boné, chapéu, óculos escuros ou de qualquer outro material que não 

seja o estritamente necessário, deverá apresentar prescrição médica para tal fim, por meio de atestado em papel 
timbrado, no qual conste o CID e o número do registro no CRM do médico que o atestou, sendo que o(s) 
acessório(s)/objeto(s) e o documento serão analisados pela Coordenação no prédio em que o candidato realizar 
a prova. 

 
62.  O uso de quaisquer funcionalidades de aparelhos, tais como câmera fotográfica ou filmadora, bip, telefone celular, 

aparelhos sonoros, receptor/transmissor, gravador, agenda eletrônica, notebook ou similares, calculadora, 
palmtop, relógio digital com receptor, poderá resultar em exclusão do candidato do Certame, mesmo que o 
aparelho esteja dentro do envelope de segurança que será distribuído. 
62.1. A critério da Comissão do Processo Seletivo, no dia da realização das provas, candidatos que estiverem 

portando mochilas ou grandes volumes, poderão ter esses pertences mantidos em local apropriado, onde 
deverão permanecer até o término da prova. 

62.2. Só será permitido o uso de aparelho celular no momento da identificação do candidato, quando este utilizar 
aplicativo que contenha sua identificação digital.   

 
63. A Comissão do Processo Seletivo e a Prefeitura de Franca não se responsabilizarão por perda ou extravio de 

documentos ou objetos ocorrido no local de realização das provas, nem por danos neles causados. 
 
64. O candidato, ao terminar a prova, entregará ao fiscal a Folha de Respostas devidamente assinada e identificada 

com sua impressão digital. 
64.1. Será anulada a prova do candidato que não devolver a sua folha de respostas. 
64.2. Por razão de segurança, os Cadernos de Questões da Prova Objetiva somente serão entregues aos 

candidatos no local de aplicação das provas, após decorrido o tempo de 01 (uma) hora e meia. 
 
65. Os 02 (dois) últimos candidatos a terminar as provas somente poderão deixar a sala de provas e o local de 

aplicação juntos. 
 
66. Quando, após a prova, for constatada, por meio eletrônico, estatístico, visual ou grafológico, a utilização de 

processos ilícitos, o candidato terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado do Processo Seletivo. 
 
67.  A candidata que tiver necessidade de amamentar, deverá se atentar às regras estabelecidas no item 14 deste 

Edital. 
 
68.  Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a aplicação das provas em virtude de 

afastamento do candidato da sala de prova. 
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equívoco na distribuição de prova/material, a Comissão do Concurso terá a prerrogativa para entregar ao candidato 
prova/material reserva não personalizado eletronicamente, o que será registrado em atas de sala e de 
coordenação. 

 
58. Nas provas objetivas, o candidato deverá assinalar as respostas na folha de respostas personalizadas, único 

documento válido para a correção das provas. O preenchimento da folha de respostas será de inteira 
responsabilidade do candidato que deverá proceder em conformidade com as instruções específicas contidas na 
capa do caderno de questões e na folha de respostas. 
58.1. Os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente na folha de respostas serão de inteira 

responsabilidade do candidato. 
58.2. O candidato deverá preencher os alvéolos, na Folha de Respostas da Prova Objetiva, com caneta 

esferográfica de tinta preta ou azul. 
58.3. O candidato não poderá amassar, molhar, dobrar ou, de qualquer modo, danificar a Folha de Respostas, sob 

pena de arcar com os prejuízos advindos da impossibilidade de correção da mesma. 
58.4. Todas as folhas de respostas serão corrigidas por meio de processamento eletrônico. 
58.5. Em hipótese alguma haverá substituição da folha de respostas por erro do candidato. 
58.6. Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma marcação, emenda ou 

rasura, ainda que legível. 
 
59. Durante a realização das provas, não será permitida nenhuma espécie de consulta ou comunicação entre os 

candidatos, nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos ou quaisquer anotações. 
59.1. Os únicos materiais que podem permanecer sobre a carteira do candidato são: caneta esferográfica de tinta 

azul ou preta, lápis, borracha, o Caderno de Questões e a Folha de Respostas. 
 
60. O candidato ao ingressar no local de realização das provas deverá, obrigatoriamente, manter desligado qualquer 

aparelho eletrônico que esteja sob sua posse, incluindo os sinais de alarme e os modos de vibração e silencioso.  
 
61.  O candidato que necessitar de utilizar-se de boné, chapéu, óculos escuros ou de qualquer outro material que não 

seja o estritamente necessário, deverá apresentar prescrição médica para tal fim, por meio de atestado em papel 
timbrado, no qual conste o CID e o número do registro no CRM do médico que o atestou, sendo que o(s) 
acessório(s)/objeto(s) e o documento serão analisados pela Coordenação no prédio em que o candidato realizar 
a prova. 

 
62.  O uso de quaisquer funcionalidades de aparelhos, tais como câmera fotográfica ou filmadora, bip, telefone celular, 

aparelhos sonoros, receptor/transmissor, gravador, agenda eletrônica, notebook ou similares, calculadora, 
palmtop, relógio digital com receptor, poderá resultar em exclusão do candidato do Certame, mesmo que o 
aparelho esteja dentro do envelope de segurança que será distribuído. 
62.1. A critério da Comissão do Processo Seletivo, no dia da realização das provas, candidatos que estiverem 

portando mochilas ou grandes volumes, poderão ter esses pertences mantidos em local apropriado, onde 
deverão permanecer até o término da prova. 

62.2. Só será permitido o uso de aparelho celular no momento da identificação do candidato, quando este utilizar 
aplicativo que contenha sua identificação digital.   

 
63. A Comissão do Processo Seletivo e a Prefeitura de Franca não se responsabilizarão por perda ou extravio de 

documentos ou objetos ocorrido no local de realização das provas, nem por danos neles causados. 
 
64. O candidato, ao terminar a prova, entregará ao fiscal a Folha de Respostas devidamente assinada e identificada 

com sua impressão digital. 
64.1. Será anulada a prova do candidato que não devolver a sua folha de respostas. 
64.2. Por razão de segurança, os Cadernos de Questões da Prova Objetiva somente serão entregues aos 

candidatos no local de aplicação das provas, após decorrido o tempo de 01 (uma) hora e meia. 
 
65. Os 02 (dois) últimos candidatos a terminar as provas somente poderão deixar a sala de provas e o local de 

aplicação juntos. 
 
66. Quando, após a prova, for constatada, por meio eletrônico, estatístico, visual ou grafológico, a utilização de 

processos ilícitos, o candidato terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado do Processo Seletivo. 
 
67.  A candidata que tiver necessidade de amamentar, deverá se atentar às regras estabelecidas no item 14 deste 

Edital. 
 
68.  Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a aplicação das provas em virtude de 

afastamento do candidato da sala de prova. 
 

 

  
 

69. Motivará a eliminação do candidato do processo seletivo, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, a burla ou a 
tentativa de burla a quaisquer das normas definidas neste edital e/ou em outras relativas ao processo, nos 
comunicados, nas instruções aos candidatos e/ou nas instruções constantes da prova, bem como o tratamento 
incorreto e/ou descortês a qualquer pessoa envolvida na aplicação das provas e do candidato que: 
a) apresentar-se após o horário estabelecido para fechamento dos portões do prédio, inadmitindo-se qualquer 

tolerância; 

b) não comparecer às provas seja qual for o motivo alegado; 

c) não apresentar o documento que bem o identifique; 

d) ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento do fiscal; 

e) ausentar-se do local antes de decorrida uma hora do início das provas; 

f) ausentar-se da sala de provas levando folha de respostas ou outros materiais não permitidos, sem autorização; 

g) estiver portando armas, mesmo que possua o respectivo porte; 

h) lançar mão de meios ilícitos para a execução das provas; 

i) não devolver integralmente o material recebido; 

j) for surpreendido em comunicação com outras pessoas ou utilizando-se de livros, notas ou impressos não 
permitidos ou máquina calculadora ou similar; 

k) estiver portando ou fazendo uso de qualquer tipo de equipamento eletrônico ou de comunicação (bip, telefone 
celular, relógios digitais, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador ou outros 
equipamentos similares), bem como protetores auriculares; 

l) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido. 

 

VII – Da Prova de Títulos  
 
70. Serão considerados os seguintes títulos, aos quais serão atribuídas pontuações específicas, limitado ao valor 

máximo de 50 (cinquenta) pontos, conforme tabela abaixo. 
 

 
ESPECIFICAÇÕES DOS 

TÍTULOS 
COMPROVANTES VALOR 

UNITÁRIO 
QUANTIDADE 

MÁXIMA 
VALOR 

MÁXIMO 
Curso de 

Aperfeiçoamento e/ou 
Especialização na área 

da Educação, com 
duração mínima de 360 
(trezentos e sessenta) 

horas, desde que a 
conclusão do curso 
tenha ocorrido nos 

últimos 15 anos 

Diploma 
devidamente 
registrado ou 

certificado/certidão 
de conclusão de 

curso, acompanhado 
do respectivo 

Histórico Escolar, 
conforme estipulado 

no item 72deste 
capítulo. 

5 4 20 

Mestre na área da 
Educação 

Diploma 
devidamente 
registrado ou 

certificado/certidão 
de conclusão de 

curso, acompanhado 
do respectivo 

Histórico Escolar, 
conforme estipulado 

no item 72 deste 
capítulo. 

10 1 10 

Doutor na área da 
Educação 

Diploma 
devidamente 
registrado ou 

certificado/certidão 
de conclusão de 

20 1 20 
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69. Motivará a eliminação do candidato do processo seletivo, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, a burla ou a 
tentativa de burla a quaisquer das normas definidas neste edital e/ou em outras relativas ao processo, nos 
comunicados, nas instruções aos candidatos e/ou nas instruções constantes da prova, bem como o tratamento 
incorreto e/ou descortês a qualquer pessoa envolvida na aplicação das provas e do candidato que: 
a) apresentar-se após o horário estabelecido para fechamento dos portões do prédio, inadmitindo-se qualquer 

tolerância; 

b) não comparecer às provas seja qual for o motivo alegado; 

c) não apresentar o documento que bem o identifique; 

d) ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento do fiscal; 

e) ausentar-se do local antes de decorrida uma hora do início das provas; 

f) ausentar-se da sala de provas levando folha de respostas ou outros materiais não permitidos, sem autorização; 

g) estiver portando armas, mesmo que possua o respectivo porte; 

h) lançar mão de meios ilícitos para a execução das provas; 

i) não devolver integralmente o material recebido; 

j) for surpreendido em comunicação com outras pessoas ou utilizando-se de livros, notas ou impressos não 
permitidos ou máquina calculadora ou similar; 

k) estiver portando ou fazendo uso de qualquer tipo de equipamento eletrônico ou de comunicação (bip, telefone 
celular, relógios digitais, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador ou outros 
equipamentos similares), bem como protetores auriculares; 

l) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido. 

 

VII – Da Prova de Títulos  
 
70. Serão considerados os seguintes títulos, aos quais serão atribuídas pontuações específicas, limitado ao valor 

máximo de 50 (cinquenta) pontos, conforme tabela abaixo. 
 

 
ESPECIFICAÇÕES DOS 

TÍTULOS 
COMPROVANTES VALOR 

UNITÁRIO 
QUANTIDADE 

MÁXIMA 
VALOR 

MÁXIMO 
Curso de 

Aperfeiçoamento e/ou 
Especialização na área 

da Educação, com 
duração mínima de 360 
(trezentos e sessenta) 

horas, desde que a 
conclusão do curso 
tenha ocorrido nos 

últimos 15 anos 

Diploma 
devidamente 
registrado ou 

certificado/certidão 
de conclusão de 

curso, acompanhado 
do respectivo 

Histórico Escolar, 
conforme estipulado 

no item 72deste 
capítulo. 

5 4 20 

Mestre na área da 
Educação 

Diploma 
devidamente 
registrado ou 

certificado/certidão 
de conclusão de 

curso, acompanhado 
do respectivo 

Histórico Escolar, 
conforme estipulado 

no item 72 deste 
capítulo. 

10 1 10 

Doutor na área da 
Educação 

Diploma 
devidamente 
registrado ou 

certificado/certidão 
de conclusão de 

20 1 20 

 

  
 

curso, acompanhado 
do respectivo 

Histórico Escolar, 
conforme estipulado 

no item 72 deste 
capítulo. 

 
70.1. Somente terão os títulos avaliados, os candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 60% (sessenta 

por cento) na Prova Objetiva. 
70.2. Os pontos dos títulos serão somados ao total da nota obtida na prova escrita objetiva. 
70.3. Não haverá desclassificação do candidato pela não apresentação dos títulos. 
70.4. Na somatória dos títulos de cada candidato, os pontos excedentes ao valor máximo estabelecido no item 

70 serão desprezados. 
70.5. Os diplomas de mestre e de doutor serão pontuados cumulativamente. 
70.6. Não será computado como título aquele que se constituir pré-requisito para a inscrição no processo seletivo. 
70.7. Não será pontuado qualquer outro documento/ título não descriminado na tabela deste item. 

71. Os títulos deverão ser entregues no mesmo dia e local de realização das provas objetivas (dia 20/11/2022), após 
a efetiva entrega da Folha de Respostas. 
71.1. No ato da entrega dos títulos, o candidato deverá entregar, juntamente aos títulos, o formulários constante 

do Anexo VI devidamente preenchido. 
71.2. Não será publicado Edital de Convocação para entrega dos títulos. 
71.3. Não serão enviados e-mails ou cartões de convocação para entrega dos títulos.  
71.4. O candidato que pretender entregar títulos deverá levá-los consigo no dia da realização das provas 

objetivas. 
71.5. Não será permitido ao candidato retirar-se do local de provas e retornar posteriormente para a entrega de 

títulos. 
 

72. Os certificados/certidões de conclusão dos cursos acompanhados do histórico escolar ou diplomas, devidamente 
registrados, deverão ser expedidos por Instituição Oficial de Ensino reconhecida e conter o carimbo e a 
identificação da instituição e do responsável pela expedição do documento, e emitidos em papel timbrado da 
Instituição, estando vedada a pontuação de qualquer curso/documento que não preencher todas as condições 
previstas neste Capítulo. 
72.1. Não serão computados os cursos de graduação, extensão universitária e aqueles que não tiverem relação 

com a área da educação; 
72.2. Quando o documento relativo à formação acadêmica não comprovar explicitamente que o título se enquadra 

na área exigida na Tabela de Títulos, o candidato deverá entregar, também, o histórico escolar ou 
declaração da instituição que emitiu o documento, na qual declara a(s) área(s) de concentração e/ou 
programa(s) e/ou linha(s) de pesquisa(s) e/ou informações complementares que permitam o perfeito 
enquadramento do título;  

72.3. Os comprovantes deverão estar em papel timbrado da instituição, com nome, cargo/função e assinatura do 
responsável, data do documento e, no caso de certificado/declaração de conclusão de curso de doutorado 
ou de mestrado, deverá constar a data da homologação do respectivo título;  

72.4. No caso de certificado/declaração de conclusão de curso de pós-graduação (especialização), deverão 
constar a carga horária total e o período de realização do curso;  

72.5. No histórico escolar deverá constar o rol das disciplinas com as respectivas cargas horárias, notas ou 
conceitos obtidos pelo aluno e o título do trabalho, conforme o caso (monografia, dissertação ou tese).  

 
73. Na entrega de Títulos não serão aceitos protocolos dos documentos, os quais deverão ser apresentados em cópias 

frente e verso, devidamente autenticadas em cartório ou cópias simples mediante a apresentação dos documentos 
originais para conferência.  
73.1. No ato da entrega dos títulos, o candidato deverá entregar, juntamente com os títulos, o formulário 

constante do Anexo VI, devidamente preenchido e assinado. 
73.2. Não serão recebidos/analisados os documentos originais. 
73.3. É vedada a pontuação de qualquer curso/documento que não preencher todas as condições previstas neste 

capítulo. 
73.4. O protocolo da relação de títulos, com o carimbo do órgão recebedor e assinatura do responsável pelo 

recebimento dos documentos, será entregue ao candidato após o recebimento. 
73.5. Entregue a relação dos títulos, não serão aceitos pedidos de inclusão de documentos, sob qualquer hipótese 

ou alegação. 
73.6. Em hipótese alguma, serão recebidos títulos apresentados fora do prazo, local e horário estabelecidos ou 

em desacordo com o disposto neste capítulo. 
73.7. Se comprovada, em qualquer tempo, a irregularidade ou ilegalidade na obtenção dos títulos apresentados 

e relacionados no Anexo VI, o candidato terá anulada a respectiva pontuação e, comprovada a culpa do 
mesmo, será excluído do Processo Seletivo. 
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curso, acompanhado 
do respectivo 

Histórico Escolar, 
conforme estipulado 

no item 72 deste 
capítulo. 

 
70.1. Somente terão os títulos avaliados, os candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 60% (sessenta 

por cento) na Prova Objetiva. 
70.2. Os pontos dos títulos serão somados ao total da nota obtida na prova escrita objetiva. 
70.3. Não haverá desclassificação do candidato pela não apresentação dos títulos. 
70.4. Na somatória dos títulos de cada candidato, os pontos excedentes ao valor máximo estabelecido no item 

70 serão desprezados. 
70.5. Os diplomas de mestre e de doutor serão pontuados cumulativamente. 
70.6. Não será computado como título aquele que se constituir pré-requisito para a inscrição no processo seletivo. 
70.7. Não será pontuado qualquer outro documento/ título não descriminado na tabela deste item. 

71. Os títulos deverão ser entregues no mesmo dia e local de realização das provas objetivas (dia 20/11/2022), após 
a efetiva entrega da Folha de Respostas. 
71.1. No ato da entrega dos títulos, o candidato deverá entregar, juntamente aos títulos, o formulários constante 

do Anexo VI devidamente preenchido. 
71.2. Não será publicado Edital de Convocação para entrega dos títulos. 
71.3. Não serão enviados e-mails ou cartões de convocação para entrega dos títulos.  
71.4. O candidato que pretender entregar títulos deverá levá-los consigo no dia da realização das provas 

objetivas. 
71.5. Não será permitido ao candidato retirar-se do local de provas e retornar posteriormente para a entrega de 

títulos. 
 

72. Os certificados/certidões de conclusão dos cursos acompanhados do histórico escolar ou diplomas, devidamente 
registrados, deverão ser expedidos por Instituição Oficial de Ensino reconhecida e conter o carimbo e a 
identificação da instituição e do responsável pela expedição do documento, e emitidos em papel timbrado da 
Instituição, estando vedada a pontuação de qualquer curso/documento que não preencher todas as condições 
previstas neste Capítulo. 
72.1. Não serão computados os cursos de graduação, extensão universitária e aqueles que não tiverem relação 

com a área da educação; 
72.2. Quando o documento relativo à formação acadêmica não comprovar explicitamente que o título se enquadra 

na área exigida na Tabela de Títulos, o candidato deverá entregar, também, o histórico escolar ou 
declaração da instituição que emitiu o documento, na qual declara a(s) área(s) de concentração e/ou 
programa(s) e/ou linha(s) de pesquisa(s) e/ou informações complementares que permitam o perfeito 
enquadramento do título;  

72.3. Os comprovantes deverão estar em papel timbrado da instituição, com nome, cargo/função e assinatura do 
responsável, data do documento e, no caso de certificado/declaração de conclusão de curso de doutorado 
ou de mestrado, deverá constar a data da homologação do respectivo título;  

72.4. No caso de certificado/declaração de conclusão de curso de pós-graduação (especialização), deverão 
constar a carga horária total e o período de realização do curso;  

72.5. No histórico escolar deverá constar o rol das disciplinas com as respectivas cargas horárias, notas ou 
conceitos obtidos pelo aluno e o título do trabalho, conforme o caso (monografia, dissertação ou tese).  

 
73. Na entrega de Títulos não serão aceitos protocolos dos documentos, os quais deverão ser apresentados em cópias 

frente e verso, devidamente autenticadas em cartório ou cópias simples mediante a apresentação dos documentos 
originais para conferência.  
73.1. No ato da entrega dos títulos, o candidato deverá entregar, juntamente com os títulos, o formulário 

constante do Anexo VI, devidamente preenchido e assinado. 
73.2. Não serão recebidos/analisados os documentos originais. 
73.3. É vedada a pontuação de qualquer curso/documento que não preencher todas as condições previstas neste 

capítulo. 
73.4. O protocolo da relação de títulos, com o carimbo do órgão recebedor e assinatura do responsável pelo 

recebimento dos documentos, será entregue ao candidato após o recebimento. 
73.5. Entregue a relação dos títulos, não serão aceitos pedidos de inclusão de documentos, sob qualquer hipótese 

ou alegação. 
73.6. Em hipótese alguma, serão recebidos títulos apresentados fora do prazo, local e horário estabelecidos ou 

em desacordo com o disposto neste capítulo. 
73.7. Se comprovada, em qualquer tempo, a irregularidade ou ilegalidade na obtenção dos títulos apresentados 

e relacionados no Anexo VI, o candidato terá anulada a respectiva pontuação e, comprovada a culpa do 
mesmo, será excluído do Processo Seletivo. 

 

  
 

 
74. O resultado da pontuação obtida na Prova de Títulos será divulgado por meio de publicação no Diário Oficial do 

Município de Franca. 
 

VIII – Da Classificação dos Candidatos 
 

75. A Classificação dos candidatos habilitados para o presente Processo Seletivo será publicada no Diário Oficial do 
Município de Franca. 

 
76. A pontuação final dos candidatos habilitados será igual à somatória dos pontos obtidos na prova objetiva e na 

prova de títulos.  
 

77. Serão emitidas três listas: uma geral, contendo todos os candidatos habilitados, uma especial para os candidatos 
com deficiência e uma para os candidatos negros. 

 
78. Não ocorrendo inscrição no Processo Seletivo ou aprovação de candidatos com deficiência, e/ou candidatos 

negros, será elaborada somente a Lista de Classificação Final Geral. 
 
79. Havendo empate no resultado da pontuação final, utilizar-se-á, sucessivamente os seguintes critérios para o 

desempate: maior pontuação de conhecimento específico; 
79.1. maior pontuação de língua portuguesa; 
79.2. mais idoso. 

 
80.  Os candidatos habilitados serão classificados em ordem decrescente de pontuação. 

 
81. O candidato que não comparecer à prova objetiva será eliminado do certame. 
 
 

IX – Dos Recursos 
 
82. O candidato poderá interpor recurso face à todas as etapas do Processo Seletivo, sendo que o prazo para 

interposição de recurso será de 2 (dois) dias úteis após a publicação do evento que lhes disser respeito, tendo 
como termo inicial o 1º dia útil subsequente à data da divulgação no Diário Oficial do Município de Franca. 
82.1. Somente serão considerados os recursos interpostos no prazo estipulado para a fase a que se referem. 
82.2. No recurso deverá constar o nome do candidato, registro funcional, número de documento de identidade, e 

o questionamento conforme modelo constante no Anexo IV. 
82.3. Admitir-se-á um único recurso para cada candidato, sendo desconsiderado recurso de igual teor. 

 
83. Os Recursos deverão ser enviados para o e-mail concursopublico@franca.sp.gov.br com assunto “RECURSO – 

PROCESSO SELETIVO 04/2022”; até as 17h (horário de Brasília) do último dia útil destinado para tal,  e estar em 
conformidade com o disposto neste Capítulo. 
 

84. Será liminarmente indeferido o recurso: 
a) que não estiver devidamente fundamentado ou não possuir argumentação lógica e consistente que permita 

sua adequada avaliação; 
b) que for apresentado fora do prazo a que se destina ou relacionado a evento diverso; 
c) interposto por outra via, diferente da especificada neste Capítulo; 
d) que apresentar contestação referente a mais de uma questão no mesmo formulário, devendo o candidato uti-

lizar um formulário para cada questão, objeto de questionamento; 
e) cuja fundamentação não corresponda à questão recorrida; 
f) cujo teor desrespeite a Banca Examinadora; 
g) contra terceiros; 
h) em coletivo; 
i) que esteja em desacordo com as especificações contidas neste Capítulo e nas instruções constantes dos Edi-

tais de divulgação dos eventos. 
 

85. Não haverá segunda instância de recurso administrativo, reanálise de recurso interposto ou pedidos de revisão de 
recurso. 

 
86. Os pontos relativos às questões eventualmente anuladas serão atribuídos a todos os candidatos presentes à prova 

independente de terem recorrido. 
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87. Caso haja alteração no gabarito divulgado por força de impugnações ou correção, as provas serão corrigidas de 

acordo com as alterações promovidas, considerando-se as marcações feitas pelos candidatos na(s) alternativa(s) 
considerada(s) correta(s) para a questão. 

 
88. A anulação de questão não acarreta atribuição de pontos adicionais, além daqueles a que o candidato prejudicado 

tem direito. 
 

89. No caso de procedência de recurso interposto dentro das especificações, poderá eventualmente haver alteração 
dos resultados obtidos pelo candidato em qualquer etapa ou ainda poderá ocorrer a desclassificação do mesmo. 

 
90. A decisão do deferimento ou indeferimento de recurso, das diversas etapas do Processo Seletivo, será irrecorrível 

e será divulgada no Diário Oficial do Município. 
 

91. A Comissão Especial de Processo Seletivo constitui última instância para recurso, sendo soberana em suas 
decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais. 

 
92. A interposição de recursos não obsta o regular andamento do cronograma do Processo Seletivo. 

 
93. Admitido o recurso, caberá à Comissão do Processo Seletivo manifestar-se pela reforma ou manutenção do ato 

recorrido, e determinar a sua publicação no Diário Oficial de Franca. 
 
94. A divulgação da decisão de recursos contra os gabaritos conterá as seguintes informações: número da questão 

contestada, manifestação da banca (deferido ou indeferido) e, se for o caso, a correção promovida no gabarito 
anteriormente divulgado. 

 
95. Na ocorrência do disposto nos itens 86, 87, 88 e 89, poderá haver, eventualmente, alteração da classificação inicial 

obtida para uma classificação superior ou inferior. 
 
96. No caso de recurso em pendência à época da realização das provas objetivas, o candidato participará 

condicionalmente do processo, até que o resultado do recurso seja publicado. 
 

X – Do Provimento do Cargo 
 
97. A nomeação dos candidatos habilitados no Processo Seletivo para provimento das Funções Gratificadas de Diretor 

de Escola dar-se-á de acordo com o número constante no item 3, do Capítulo I, observada a ordem de classificação 
final. 

 
98. Os candidatos classificados serão convocados por Edital a ser publicado no Diário Oficial do Município de Franca, 

que estabelecerá horário, dia, local e documentação necessária para a apresentação do candidato, visando à 
efetiva nomeação na Função Gratificada de Diretor de Escola. 
98.1. Dentre outros documentos que poderão ser requeridos pelo Departamento de Pessoal e Recursos Humanos 

da Prefeitura, os candidatos deverão apresentar, obrigatoriamente, os documentos que comprovem o 
cumprimento dos pré-requisitos de acesso, conforme previsto na tabela do item 3, capítulo I, deste Edital, 
autenticados em cartório ou por cópias simples mediante a apresentação dos documentos originais para 
conferência. 

98.2. Os candidatos aprovados e convocados pela reserva de vagas aos negros, no ato da posse, além dos 
documentos a que faz referência o item anterior, deverá apresentar a autodeclaração conforme modelo 
constante no Anexo III do presente edital. 

 
99. Perderá o direito à nomeação o candidato que não apresentar a documentação exigida no prazo estabelecido no 

Edital de Convocação, conforme item anterior. 
 

100. Tratando-se de candidato convocado que possua acumulação lícita de empregos públicos deverão ser observados 
os dispositivos estabelecidos no Decreto Municipal nº 11.499, de 29 de julho de 2022.  

 
 

XI – Das Disposições Finais 
 

101. A inscrição do candidato implicará conhecimento e aceitação tácita das condições estabelecidas neste edital. 
 
102. A qualquer tempo poder-se-á anular a inscrição, provas ou tornar sem efeito a nomeação do candidato, desde que 

 

  
 

 
74. O resultado da pontuação obtida na Prova de Títulos será divulgado por meio de publicação no Diário Oficial do 

Município de Franca. 
 

VIII – Da Classificação dos Candidatos 
 

75. A Classificação dos candidatos habilitados para o presente Processo Seletivo será publicada no Diário Oficial do 
Município de Franca. 

 
76. A pontuação final dos candidatos habilitados será igual à somatória dos pontos obtidos na prova objetiva e na 

prova de títulos.  
 

77. Serão emitidas três listas: uma geral, contendo todos os candidatos habilitados, uma especial para os candidatos 
com deficiência e uma para os candidatos negros. 

 
78. Não ocorrendo inscrição no Processo Seletivo ou aprovação de candidatos com deficiência, e/ou candidatos 

negros, será elaborada somente a Lista de Classificação Final Geral. 
 
79. Havendo empate no resultado da pontuação final, utilizar-se-á, sucessivamente os seguintes critérios para o 

desempate: maior pontuação de conhecimento específico; 
79.1. maior pontuação de língua portuguesa; 
79.2. mais idoso. 

 
80.  Os candidatos habilitados serão classificados em ordem decrescente de pontuação. 

 
81. O candidato que não comparecer à prova objetiva será eliminado do certame. 
 
 

IX – Dos Recursos 
 
82. O candidato poderá interpor recurso face à todas as etapas do Processo Seletivo, sendo que o prazo para 

interposição de recurso será de 2 (dois) dias úteis após a publicação do evento que lhes disser respeito, tendo 
como termo inicial o 1º dia útil subsequente à data da divulgação no Diário Oficial do Município de Franca. 
82.1. Somente serão considerados os recursos interpostos no prazo estipulado para a fase a que se referem. 
82.2. No recurso deverá constar o nome do candidato, registro funcional, número de documento de identidade, e 

o questionamento conforme modelo constante no Anexo IV. 
82.3. Admitir-se-á um único recurso para cada candidato, sendo desconsiderado recurso de igual teor. 

 
83. Os Recursos deverão ser enviados para o e-mail concursopublico@franca.sp.gov.br com assunto “RECURSO – 

PROCESSO SELETIVO 04/2022”; até as 17h (horário de Brasília) do último dia útil destinado para tal,  e estar em 
conformidade com o disposto neste Capítulo. 
 

84. Será liminarmente indeferido o recurso: 
a) que não estiver devidamente fundamentado ou não possuir argumentação lógica e consistente que permita 

sua adequada avaliação; 
b) que for apresentado fora do prazo a que se destina ou relacionado a evento diverso; 
c) interposto por outra via, diferente da especificada neste Capítulo; 
d) que apresentar contestação referente a mais de uma questão no mesmo formulário, devendo o candidato uti-

lizar um formulário para cada questão, objeto de questionamento; 
e) cuja fundamentação não corresponda à questão recorrida; 
f) cujo teor desrespeite a Banca Examinadora; 
g) contra terceiros; 
h) em coletivo; 
i) que esteja em desacordo com as especificações contidas neste Capítulo e nas instruções constantes dos Edi-

tais de divulgação dos eventos. 
 

85. Não haverá segunda instância de recurso administrativo, reanálise de recurso interposto ou pedidos de revisão de 
recurso. 

 
86. Os pontos relativos às questões eventualmente anuladas serão atribuídos a todos os candidatos presentes à prova 

independente de terem recorrido. 

 

  
 

verificadas falsidades ou inexatidões de declarações ou informações prestadas pelo candidato ou irregularidades 
na inscrição, nas provas ou nos documentos. 

 
103. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos enquanto não consumada 

a providência ou evento que lhes disser respeito, até a data da convocação dos candidatos para as provas 
correspondentes, circunstância que será mencionada em Edital a ser publicado. 

 
104. Não será fornecida informação relativa à convocação, ao resultado das provas e resultado final via telefone. 
 
105. Todos os atos relativos ao presente Processo Seletivo, convocações, avisos e resultados serão publicados no 

Diário Oficial do Município de Franca. 
 
106. O provimento das Funções Gratificadas de Diretor de Escola estará sujeito às necessidades e à disponibilidade 

orçamentária da Prefeitura Municipal de Franca, não havendo, portando, obrigatoriedade de nomeação do total 
dos aprovados. 

 
107.  O presente processo seletivo terá validade de 2 (dois) anos, podendo ser prorrogado por igual período. 
           

107. 1. O período de vigência previsto no item anterior está vinculado à Ação Direta de   Inconstitucionalidade nº 
2072392-35.2022.8.26.0000. 

 
108.  As dúvidas surgidas na aplicação deste Edital, bem como os casos omissos, serão resolvidas pela Comissão do 

Processo Seletivo e, quando for o caso, pela Secretaria de Administração e Recursos Humanos. 
 
109.  A Prefeitura Municipal de Franca não se responsabiliza por quaisquer cursos, textos, apostilas e outras 

publicações referentes a este Processo Seletivo. 
  
110. O resultado final do Processo Seletivo será homologado pelo Prefeito. 

 
Franca, 07 de outubro de 2022. 

 

ANEXO I – DESCRIÇÃO DO CARGO 

 
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS DE DIRETORES DE ESCOLAS DO ENSINO 

FUNDAMENTAL E EMIM: 
 

I. Responsabilizar-se pela elaboração e coordenação da programação de trabalho e distribuição dos serviços às suas 
equipes; 
II. Administrar as atividades educacionais e administrativas nas unidades escolares do Município de Franca; 
III. Oferecer para seus alunos e a sociedade em geral experiências educacionais formativas e capazes de promover o 
desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias ao enfrentamento dos desafios vivenciados em 
um mundo globalizado e tecnológico; 
IV. Ter uma visão abrangente do seu trabalho e do conjunto das competências necessárias para o seu desempenho, 
buscando atualização; 
V. Viabilizar o gerenciamento do espaço físico, dos recursos financeiros e de questões legais referentes a toda documen-
tação produzida na Unidade Escolar; 
VI. Definir uma lista específica de competências para avaliar diariamente o seu desempenho, como uma estratégia de 
auto monitoramento e avaliação; 
VII. Garantir o funcionamento pleno da escola como organização social estimulando a participação dos pais e comunidade 
na vida escolar, bem como nos colegiados e Associações respeitando e aplicando as determinações legais Nacionais, 
Estaduais e locais, em todas as suas ações; 
VIII. Aplicar nas práticas de gestão escolar e na orientação dos planos de trabalho e ações promovidas na escola, funda-
mentos, princípios e diretrizes educacionais consistentes e em acordo com as demandas de aprendizagem e formação 
de alunos como cidadãos emancipados em relação ao conhecimento; 
IX. Promover na escola o sentido de visão social do seu trabalho e elevadas expectativas em relação aos seus resultados 
educacionais, como condição para garantir qualidade social na formação e aprendizagem dos alunos; 
X. Definir, atualizar e implementar padrões de qualidade para as práticas educacionais escolares, com visão abrangente 
e de futuro, de acordo com as demandas de formação promovidas pela dinâmica social e econômica do País, do Estado 
e do Município; 
XI. Promover e manter na escola a integração, o bom relacionamento com seus colaboradores, coerência e consistência 
entre todas as dimensões e ações do trabalho educacional, com foco na realização do papel social da escola e qualidade 
das ações educacionais voltadas para seu principal objetivo: a aprendizagem e formação dos alunos; 
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na inscrição, nas provas ou nos documentos. 

 
103. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos enquanto não consumada 
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II. Administrar as atividades educacionais e administrativas nas unidades escolares do Município de Franca; 
III. Oferecer para seus alunos e a sociedade em geral experiências educacionais formativas e capazes de promover o 
desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias ao enfrentamento dos desafios vivenciados em 
um mundo globalizado e tecnológico; 
IV. Ter uma visão abrangente do seu trabalho e do conjunto das competências necessárias para o seu desempenho, 
buscando atualização; 
V. Viabilizar o gerenciamento do espaço físico, dos recursos financeiros e de questões legais referentes a toda documen-
tação produzida na Unidade Escolar; 
VI. Definir uma lista específica de competências para avaliar diariamente o seu desempenho, como uma estratégia de 
auto monitoramento e avaliação; 
VII. Garantir o funcionamento pleno da escola como organização social estimulando a participação dos pais e comunidade 
na vida escolar, bem como nos colegiados e Associações respeitando e aplicando as determinações legais Nacionais, 
Estaduais e locais, em todas as suas ações; 
VIII. Aplicar nas práticas de gestão escolar e na orientação dos planos de trabalho e ações promovidas na escola, funda-
mentos, princípios e diretrizes educacionais consistentes e em acordo com as demandas de aprendizagem e formação 
de alunos como cidadãos emancipados em relação ao conhecimento; 
IX. Promover na escola o sentido de visão social do seu trabalho e elevadas expectativas em relação aos seus resultados 
educacionais, como condição para garantir qualidade social na formação e aprendizagem dos alunos; 
X. Definir, atualizar e implementar padrões de qualidade para as práticas educacionais escolares, com visão abrangente 
e de futuro, de acordo com as demandas de formação promovidas pela dinâmica social e econômica do País, do Estado 
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XI. Promover e manter na escola a integração, o bom relacionamento com seus colaboradores, coerência e consistência 
entre todas as dimensões e ações do trabalho educacional, com foco na realização do papel social da escola e qualidade 
das ações educacionais voltadas para seu principal objetivo: a aprendizagem e formação dos alunos; 

 

  
 

XII. Promover na escola o sentido de unidade e garantir padrões elevados de ensino, orientado por princípios e diretrizes 
inclusivos, de equidade e respeito à diversidade, de modo que todos os alunos tenham sucesso escolar e se desenvolvam 
o mais plenamente possível; 
XIII. Articular e englobar as várias dimensões da gestão escolar e ações educacionais, como condição para garantir a 
unidade de trabalho e desenvolvimento equilibrado de todos os segmentos da escola, na realização de seus objetivos, 
segundo uma perspectiva interativa e integradora baseadas no Projeto Político Pedagógico e Proposta Pedagógica da 
Rede Municipal de Ensino; 
XIV. Adotar em sua atuação de gestão escolar uma visão abrangente de escola, transformando os resultados das avali-
ações em políticas e ações em prol de um sistema de gestão escolar e uma orientação interativa mobilizadora dos talentos 
e competências dos participantes da comunidade escolar, na promoção de educação de qualidade; 
XV. Agir com ética pessoal e profissional, preservando a Unidade Escolar, a Secretaria Municipal de Educação e a Admi-
nistração Municipal; 
XVI. Atender com presteza às solicitações da Secretaria Municipal de Educação; 
XVII. Executar tarefas afins e ou determinadas pelo seu superior hierárquico. 
 

ANEXO II – BIBLIOGRAFIA   

 
Português 
Questões que possibilitem avaliar a capacidade de Interpretação de texto, conhecimento da norma culta na modalidade 
escrita do idioma e aplicação da Ortografia oficial; Acentuação gráfica; Pontuação; Classes gramaticais; Concordância 
verbal e nominal; Pronomes: emprego e colocação e Regência nominal e verbal. 
 
Legislação Educacional  
 
a) Legislação Federal 
1. Constituição da República Federativa do Brasil – Artigo 5º, Artigos 37 ao 41, 205 a 214 e 227 ao 229; 
2. Lei Federal nº. 9394, de 20 de dezembro de 1996 – Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional; 
3. Parecer CNE/CEB nº 14/99, de 14/09/1999 - Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Escolar Indígena; 
4. Resolução CNE/CEB nº 3/99, de 10/11/1999- Fixa Diretrizes Nacionais para o funcionamento das escolas indígenas e 
dá outras providências; 
5. RESOLUÇÃO CNE/CEB nº 1, de 5 de julho de 2000. Estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 
de Jovens e Adultos; 
6. Parecer CNE/CEB 17/2001, publicado DOU de 17/08/2001 – Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Edu-
cação Básica; 
7. LEI FEDERAL n.º 10172, de 9 de janeiro de 2001. Aprova o Plano Nacional de Educação; 
8. Resolução CNE/CEB nº. 02, de 11 de setembro de 2001 – Institui Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na 
Educação Básica; 
9. LEI FEDERAL nº 10.793, de 1º de dezembro de 2003. Altera a redação do Artigo 26, § 3º, e do Artigo 92 da Lei Federal 
9394/96, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional; 
10. Parecer CNE/CP nº 03/04, de 10/3/2004 - Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico- 
Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana; 
11. Resolução CNE/CP nº 01/04, de 17/06/2004 – Institui Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações 
Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana; 
12. LEI FEDERAL nº 11.114, de 16 de maio de 2005. Altera os Artigos 6º, 30, 32 e 87 da Lei Federal nº 9.394/96, com o 
objetivo de tornar obrigatório o início do Ensino Fundamental aos seis anos de idade; 
13. Resolução nº. 3 – CNE-CEB, de 03 de agosto de 2005 – Define normas nacionais para a ampliação do Ensino funda-
mental para nove anos de duração; 
14. LEI FEDERAL nº 11.274, de 6 de fevereiro de 2006. Altera a redação dos Artigos 29, 30,32 e 87 da Lei Federal nº 
9.394/96, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional, dispondo sobre a duração de 9 (nove) anos para 
o Ensino Fundamental, com matrícula obrigatória a partir dos 6 (seis) anos de idade; 
15. Resolução CNE/CEB nº 5, de 17 de dezembro de 2009 - Fixa as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 
Infantil; 
16. Lei nº. 11.274 de 6 de fevereiro de 2006 - Altera a redação dos arts. 29, 30, 32 e 87 da Lei nº 9394 de 20 de dezembro 
de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, dispondo sobre a duração de 9 (nove) anos para o 
ensino fundamental, com matrícula obrigatória a partir dos 6 (seis) anos de idade; 
17. Lei 10639/03 – Estabelece a diretriz da educação nacional para incluir na rede de ensino a obrigatoriedade da temática 
“História e Cultura Afro – Brasileira”; 
18. Parecer CNE/CEB nº 20, de 11 de novembro de 2009 – Revisão das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educa-
ção 
Infantil; 
19. Parecer CNE/CEB nº 11/2010, aprovado em 7 de julho de 2010 – publicado no DOU 09/12/2010 - Diretrizes Curricu-
lares Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos; 
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20. RESOLUÇÃO CNE/CEB nº 7, de 14/12/2010, publicado no DOU de 15/12/2010 – Fixa Diretrizes Curriculares Nacio-
nais 
para o Ensino Fundamental de Nove Anos e revoga a Resolução CNE/CEB nº 2, de 7 de abril de 1998. 
 
b) Legislação Estadual 
DELIBERAÇÃO CEE nº 09, de 30 de julho de 1997 – Institui, no sistema de ensino no Estado de São Paulo, o regime de 
progressão continuada no Ensino Fundamental; 
INDICAÇÃO CEE nº 08, de 30 de julho de 1997 – Progressão Continuada; 
INDICAÇÃO CEE nº 22, de 17 de dezembro de 1997 – Avaliação e Progressão Continuada. 
 
c) Legislação Municipal 
Lei nº 4972 de 11 de fevereiro de 1998. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  
- Resolução CNE/CP nº 02/2017 – Institui e orienta a implantação da Base Nacional Comum Curricular, a ser respeitada 

obrigatoriamente ao longo das etapas e respectivas modalidades no âmbito da Educação Básica. Disponível em 
http://basenalcionalcomum.mec.gov.br/wp- 

- Nova BNCC (Base Nacional Comum Curricular homologada no dia 20/12/2017); 
- ACÚRCIO, Marina Rodrigues Borges (Coord.). A gestão da escola. Porto Alegre: Artmed, 2003. (Escola em ação, 4); 
- ALMEIDA, Maria Elizabeth B. de; SILVA, Maria da Graça Moreira da. Currículo, tecnologia e cultura digital: espaços 

e tempos de web currículo. Revista e-
Curriculum, São Paulo, v. 7, n. 1, abr. 2011. Disponível em: \<http://revistas.pucsp.br/index.php/curriculum/article/vie
wFile/5676/4002\>; 

- ALONSO, M. A gestão/administração educacional no contexto da atualidade. In: VIEIRA, A. T. (Org.) et al.  Gestão e
ducacional e tecnologia. São Paulo: Avercamp, 2003; 

- CARBONELL, J. Pedagogias do século XXI: bases para a inovação educativa. 3. ed. Porto Alegre: Penso, 2016; 
- CASTRO, Jane Margareth; REGATTIERI, Marilza (Org.). Interação escola família: subsídios para práticas 

escolares. Brasília: UNESCO, MEC, 2010;  
- CHRISPINO A.; CHRISPINO, R. S. P. A mediação do conflito escolar. 2. ed. São Paulo: Biruta, 2011; 
- CHRISPINO, Álvaro; CHRISPINO, Raquel S. P. Políticas Educacionais de Redução da Violência: Mediação do 

Conflito Escolar. São Paulo: Biruta, 2002; 
- COLL, César. Comunidades de aprendizagem e educação escolar. Disponível em: \<http://www.crmariocovas.sp.gov

.br/ent_a.php?t=011\>; 
- CORTELLA, Mário Sérgio. A escola e o conhecimento: fundamentos epistemológicos e políticos.14. ed. São Paulo, 

Cortez, 2011; 
- FERNANDES, Maria Estrela Araújo. Progestão: como desenvolver a avaliação institucional da escola? Módulo IX. 

Brasília: CONSED, 2009. Disponível em: \<http://www.crmariocovas.sp.gov.br/Downloads/ccs/ Modulo02_CE.pdf\>; 
- FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa; 
- SOARES, Magda Becker. Alfabetização e Letramento. São Paulo. Editora Contexto, 2003; 
- FREITAS, M. C. O aluno incluído na Educação Básica – Avaliação e Permanência. São Paulo: Ed. Cortez, 2016;  
- GANDIN, Danilo. Planejamento como prática educativa. 19. ed. São Paulo: LOYOLA EDICOES, 2011; 
- HOFFMAN, Jussara. Avaliação e Educação Infantil: Um olhar sensível e reflexivo sobre a criança. Editora Mediação. 

Porto Alegre, 2012; 
- LIBÂNEO, José Carlos. Organização e gestão da escola: teoria e prática. 6. Ed. São Paulo: Heccus, 2013; 
- LIBÂNEO, José Carlos, OLIVEIRA João Ferreira e TOSCHI, Mirza Seabra. Educação escolar: políticas, 

estrutura e organização. 10. ed. São Paulo: Cortez, 2012; 
- LÜCK, Heloísa. A gestão participativa na escola. Petrópolis: Vozes, 2010; 
- LUCKESI, Cipriano Carlos. Avaliação da aprendizagem escolar: estudos e proposições. 22. ed. São Paulo: Cortez, 

2011. MEC – Gestão Democrática – Fortalecimento dos Sistemas de Ensino e Material de apoio ao Programa Nacional 
de Fortalecimento dos Conselhos Escolares – Material disponível em http://portal.mec.gov.br/secretaria-de-educacao-
basica/publicacoes/195-secretarias-112877938/seb-educacao-basica-2007048997/12618-fortalecimento-dos-
sistemas-de-ensino; 

-  MORAN, José Manuel; MASETTO, Marcos T.; BEHRENS, Marilda. Novas tecnologias e mediação pedagógica. 
21. ed. rev.e atual. Campinas: Papirus, 2013; 

- MURICI, Izabela Lanna; CHAVES Neuza. Gestão para Resultados na Educação. 2. ed. São Paulo: Falconi, 2016; 
- OLIVEIRA, Romualdo Portela de; ADRIÃO, Thereza (org.). Gestão, Financiamento e Direito à Educação: Análise da 

LDB e da Constituição Federal. São Paulo: Xamã, 2001; 
- RIOS, Terezinha Azerêdo. Ética e competência. 20. ed., São Paulo: Cortez, 2011; 

 

  
 

XII. Promover na escola o sentido de unidade e garantir padrões elevados de ensino, orientado por princípios e diretrizes 
inclusivos, de equidade e respeito à diversidade, de modo que todos os alunos tenham sucesso escolar e se desenvolvam 
o mais plenamente possível; 
XIII. Articular e englobar as várias dimensões da gestão escolar e ações educacionais, como condição para garantir a 
unidade de trabalho e desenvolvimento equilibrado de todos os segmentos da escola, na realização de seus objetivos, 
segundo uma perspectiva interativa e integradora baseadas no Projeto Político Pedagógico e Proposta Pedagógica da 
Rede Municipal de Ensino; 
XIV. Adotar em sua atuação de gestão escolar uma visão abrangente de escola, transformando os resultados das avali-
ações em políticas e ações em prol de um sistema de gestão escolar e uma orientação interativa mobilizadora dos talentos 
e competências dos participantes da comunidade escolar, na promoção de educação de qualidade; 
XV. Agir com ética pessoal e profissional, preservando a Unidade Escolar, a Secretaria Municipal de Educação e a Admi-
nistração Municipal; 
XVI. Atender com presteza às solicitações da Secretaria Municipal de Educação; 
XVII. Executar tarefas afins e ou determinadas pelo seu superior hierárquico. 
 

ANEXO II – BIBLIOGRAFIA   

 
Português 
Questões que possibilitem avaliar a capacidade de Interpretação de texto, conhecimento da norma culta na modalidade 
escrita do idioma e aplicação da Ortografia oficial; Acentuação gráfica; Pontuação; Classes gramaticais; Concordância 
verbal e nominal; Pronomes: emprego e colocação e Regência nominal e verbal. 
 
Legislação Educacional  
 
a) Legislação Federal 
1. Constituição da República Federativa do Brasil – Artigo 5º, Artigos 37 ao 41, 205 a 214 e 227 ao 229; 
2. Lei Federal nº. 9394, de 20 de dezembro de 1996 – Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional; 
3. Parecer CNE/CEB nº 14/99, de 14/09/1999 - Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Escolar Indígena; 
4. Resolução CNE/CEB nº 3/99, de 10/11/1999- Fixa Diretrizes Nacionais para o funcionamento das escolas indígenas e 
dá outras providências; 
5. RESOLUÇÃO CNE/CEB nº 1, de 5 de julho de 2000. Estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 
de Jovens e Adultos; 
6. Parecer CNE/CEB 17/2001, publicado DOU de 17/08/2001 – Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Edu-
cação Básica; 
7. LEI FEDERAL n.º 10172, de 9 de janeiro de 2001. Aprova o Plano Nacional de Educação; 
8. Resolução CNE/CEB nº. 02, de 11 de setembro de 2001 – Institui Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na 
Educação Básica; 
9. LEI FEDERAL nº 10.793, de 1º de dezembro de 2003. Altera a redação do Artigo 26, § 3º, e do Artigo 92 da Lei Federal 
9394/96, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional; 
10. Parecer CNE/CP nº 03/04, de 10/3/2004 - Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico- 
Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana; 
11. Resolução CNE/CP nº 01/04, de 17/06/2004 – Institui Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações 
Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana; 
12. LEI FEDERAL nº 11.114, de 16 de maio de 2005. Altera os Artigos 6º, 30, 32 e 87 da Lei Federal nº 9.394/96, com o 
objetivo de tornar obrigatório o início do Ensino Fundamental aos seis anos de idade; 
13. Resolução nº. 3 – CNE-CEB, de 03 de agosto de 2005 – Define normas nacionais para a ampliação do Ensino funda-
mental para nove anos de duração; 
14. LEI FEDERAL nº 11.274, de 6 de fevereiro de 2006. Altera a redação dos Artigos 29, 30,32 e 87 da Lei Federal nº 
9.394/96, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional, dispondo sobre a duração de 9 (nove) anos para 
o Ensino Fundamental, com matrícula obrigatória a partir dos 6 (seis) anos de idade; 
15. Resolução CNE/CEB nº 5, de 17 de dezembro de 2009 - Fixa as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 
Infantil; 
16. Lei nº. 11.274 de 6 de fevereiro de 2006 - Altera a redação dos arts. 29, 30, 32 e 87 da Lei nº 9394 de 20 de dezembro 
de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, dispondo sobre a duração de 9 (nove) anos para o 
ensino fundamental, com matrícula obrigatória a partir dos 6 (seis) anos de idade; 
17. Lei 10639/03 – Estabelece a diretriz da educação nacional para incluir na rede de ensino a obrigatoriedade da temática 
“História e Cultura Afro – Brasileira”; 
18. Parecer CNE/CEB nº 20, de 11 de novembro de 2009 – Revisão das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educa-
ção 
Infantil; 
19. Parecer CNE/CEB nº 11/2010, aprovado em 7 de julho de 2010 – publicado no DOU 09/12/2010 - Diretrizes Curricu-
lares Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos; 
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20. RESOLUÇÃO CNE/CEB nº 7, de 14/12/2010, publicado no DOU de 15/12/2010 – Fixa Diretrizes Curriculares Nacio-
nais 
para o Ensino Fundamental de Nove Anos e revoga a Resolução CNE/CEB nº 2, de 7 de abril de 1998. 
 
b) Legislação Estadual 
DELIBERAÇÃO CEE nº 09, de 30 de julho de 1997 – Institui, no sistema de ensino no Estado de São Paulo, o regime de 
progressão continuada no Ensino Fundamental; 
INDICAÇÃO CEE nº 08, de 30 de julho de 1997 – Progressão Continuada; 
INDICAÇÃO CEE nº 22, de 17 de dezembro de 1997 – Avaliação e Progressão Continuada. 
 
c) Legislação Municipal 
Lei nº 4972 de 11 de fevereiro de 1998. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  
- Resolução CNE/CP nº 02/2017 – Institui e orienta a implantação da Base Nacional Comum Curricular, a ser respeitada 

obrigatoriamente ao longo das etapas e respectivas modalidades no âmbito da Educação Básica. Disponível em 
http://basenalcionalcomum.mec.gov.br/wp- 

- Nova BNCC (Base Nacional Comum Curricular homologada no dia 20/12/2017); 
- ACÚRCIO, Marina Rodrigues Borges (Coord.). A gestão da escola. Porto Alegre: Artmed, 2003. (Escola em ação, 4); 
- ALMEIDA, Maria Elizabeth B. de; SILVA, Maria da Graça Moreira da. Currículo, tecnologia e cultura digital: espaços 

e tempos de web currículo. Revista e-
Curriculum, São Paulo, v. 7, n. 1, abr. 2011. Disponível em: \<http://revistas.pucsp.br/index.php/curriculum/article/vie
wFile/5676/4002\>; 

- ALONSO, M. A gestão/administração educacional no contexto da atualidade. In: VIEIRA, A. T. (Org.) et al.  Gestão e
ducacional e tecnologia. São Paulo: Avercamp, 2003; 

- CARBONELL, J. Pedagogias do século XXI: bases para a inovação educativa. 3. ed. Porto Alegre: Penso, 2016; 
- CASTRO, Jane Margareth; REGATTIERI, Marilza (Org.). Interação escola família: subsídios para práticas 

escolares. Brasília: UNESCO, MEC, 2010;  
- CHRISPINO A.; CHRISPINO, R. S. P. A mediação do conflito escolar. 2. ed. São Paulo: Biruta, 2011; 
- CHRISPINO, Álvaro; CHRISPINO, Raquel S. P. Políticas Educacionais de Redução da Violência: Mediação do 

Conflito Escolar. São Paulo: Biruta, 2002; 
- COLL, César. Comunidades de aprendizagem e educação escolar. Disponível em: \<http://www.crmariocovas.sp.gov

.br/ent_a.php?t=011\>; 
- CORTELLA, Mário Sérgio. A escola e o conhecimento: fundamentos epistemológicos e políticos.14. ed. São Paulo, 

Cortez, 2011; 
- FERNANDES, Maria Estrela Araújo. Progestão: como desenvolver a avaliação institucional da escola? Módulo IX. 

Brasília: CONSED, 2009. Disponível em: \<http://www.crmariocovas.sp.gov.br/Downloads/ccs/ Modulo02_CE.pdf\>; 
- FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa; 
- SOARES, Magda Becker. Alfabetização e Letramento. São Paulo. Editora Contexto, 2003; 
- FREITAS, M. C. O aluno incluído na Educação Básica – Avaliação e Permanência. São Paulo: Ed. Cortez, 2016;  
- GANDIN, Danilo. Planejamento como prática educativa. 19. ed. São Paulo: LOYOLA EDICOES, 2011; 
- HOFFMAN, Jussara. Avaliação e Educação Infantil: Um olhar sensível e reflexivo sobre a criança. Editora Mediação. 

Porto Alegre, 2012; 
- LIBÂNEO, José Carlos. Organização e gestão da escola: teoria e prática. 6. Ed. São Paulo: Heccus, 2013; 
- LIBÂNEO, José Carlos, OLIVEIRA João Ferreira e TOSCHI, Mirza Seabra. Educação escolar: políticas, 

estrutura e organização. 10. ed. São Paulo: Cortez, 2012; 
- LÜCK, Heloísa. A gestão participativa na escola. Petrópolis: Vozes, 2010; 
- LUCKESI, Cipriano Carlos. Avaliação da aprendizagem escolar: estudos e proposições. 22. ed. São Paulo: Cortez, 

2011. MEC – Gestão Democrática – Fortalecimento dos Sistemas de Ensino e Material de apoio ao Programa Nacional 
de Fortalecimento dos Conselhos Escolares – Material disponível em http://portal.mec.gov.br/secretaria-de-educacao-
basica/publicacoes/195-secretarias-112877938/seb-educacao-basica-2007048997/12618-fortalecimento-dos-
sistemas-de-ensino; 

-  MORAN, José Manuel; MASETTO, Marcos T.; BEHRENS, Marilda. Novas tecnologias e mediação pedagógica. 
21. ed. rev.e atual. Campinas: Papirus, 2013; 

- MURICI, Izabela Lanna; CHAVES Neuza. Gestão para Resultados na Educação. 2. ed. São Paulo: Falconi, 2016; 
- OLIVEIRA, Romualdo Portela de; ADRIÃO, Thereza (org.). Gestão, Financiamento e Direito à Educação: Análise da 

LDB e da Constituição Federal. São Paulo: Xamã, 2001; 
- RIOS, Terezinha Azerêdo. Ética e competência. 20. ed., São Paulo: Cortez, 2011; 

 

  
 

- VEIGA, Ilma Passos Alencastro (Org.). Projeto políticopedagógico da escola: uma construção possível. 29. ed. Cam
pinas: Papirus, 2011. (Magistério); 

-    ZABALZA, Miguel Antonio. Qualidade em Educação Infantil. Porto Alegre: Artmed, 1998; 
- EDUCAÇÃO ESPECIAL – arquivos disponíveis em http://portal.mec.gov.br/expansao-da-rede-federal/194-

secretarias-112877938/secad-educacao-continuada-223369541/17009-educacao-especial. 
 
 

ANEXO III 
 

MODELO DE AUTODECLARAÇÃO PARA FINS DE CONCORRÊNCIA À RESERVA DE VAGAS AOS NEGROS 
 

 
 
 

Eu, ________________________________________________ RG _________________, CPF 

________________, DECLARO, para fins de concorrência de reserva de vagas destinadas aos negros, no processo 

seletivo de Funções Gratificadas de Diretor de Escola do Ensino Fundamental e da EMIM, da Prefeitura de Franca, que 

sou negro(a), da cor preta ou parda, conforme as categorias estabelecidas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística – IBGE.  

Estou ciente de que na hipótese de constatação de declaração falsa, serei eliminado deste Processo 

Seletivo e, se houver sido nomeado(a), ficarei sujeito(a) à nulidade da nomeação e posse no cargo, após procedimento 

administrativo no qual me será assegurado o contraditório e a ampla defesa, conforme legislação municipal vigente, sem 

prejuízo de outras sanções cabíveis no âmbito cível ou criminal.  

 

_____ de _____________________ de 2022. 

 

 

________________________________________ 

   Assinatura do(a) Candidato(a) 
 
 
 

ANEXO IV - FORMULÁRIO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS  
Obs.: Ler atentamente o Capítulo de Recursos (IX) do Edital antes de proceder ao preenchimento deste 
formulário. 
 
DIGITAR OU DATILOGRAFAR 
NOME DO CANDIDATO: ______________________________________________  
NÚMERO DO REGISTRO FUNCIONAL: 
NÚMERO DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE: 
No DE INSCRIÇÃO:_____________ 
 
TIPO DE RECURSO: (marcar um X) 
 (   ) CONTRA O EDITAL 
 (   ) INDEFERIMENTO DAS INSCRIÇÕES 
 (   ) QUESTÕES DA PROVA 
 (   ) CONTRA GABARITO PRELIMINAR 
 (   ) CONTRA O RESULTADO DA NOTA DA PROVA OBJETIVA 
 (   ) CONTRA O RESULTADO DA PONTUAÇÃO DA PROVA DE TÍTULOS 
 (   ) CONTRA A CLASSIFICAÇÃO 
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 (   ) OUTROS. ESPECIFIQUE:__________________________________________ 
  
No DA QUESTÃO (caso o recurso refira-se à questão/gabarito divulgado) ______ 
 
FUNDAMENTAÇÃO: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assinatura do Candidato: ________________________ 
 
Data: ____/____/_____ 

 

ANEXO V - FORMULÁRIO DE REQUERIMENTO DE CANDIDATO COM DEFICIENCIA E/OU SOLICITAÇÃO DE 
CONDIÇÃO ESPECIAL PARA REALIZAÇÃO DA PROVA  

 
ATENÇÃO: OBRIGATÓRIO ANEXAR A ESSE REQUERIMENTO O LAUDO MÉDICO PARA COMPROVAÇÃO DA 

DEFICIÊNCIA DECLARADA E/OU PARA JUSTIFICAR A SOLICITAÇÃO DE CONDIÇÃO ESPECIAL PARA REALIZAÇÃO 
DA PROVA  

 
 
NOME DO CANDIDATO_______________________________________________________________________  
 
Nº DE INSCRIÇÃO: __________________    
 
DOCUMENTO DE IDENTIDADE (RG): ____________________________ 
 
ASSINALE COM UM “X” O MOTIVO DO REQUERIMENTO:  
 
(    ) Amamentação                     (    ) Outro.  
 
Qual?______________________________________________________ 
 
 
ASSINALE COM UM “X”, CASO HAJA A NECESSIDADE DE CONDIÇÃO ESPECIAL:  
 
(   ) Sim      (   ) Não  
 
Caso a resposta acima seja “sim”, descreva a condição especial para realização da prova: 
 
_____________________________________________________________________________ 
 

 

  
 

- VEIGA, Ilma Passos Alencastro (Org.). Projeto políticopedagógico da escola: uma construção possível. 29. ed. Cam
pinas: Papirus, 2011. (Magistério); 

-    ZABALZA, Miguel Antonio. Qualidade em Educação Infantil. Porto Alegre: Artmed, 1998; 
- EDUCAÇÃO ESPECIAL – arquivos disponíveis em http://portal.mec.gov.br/expansao-da-rede-federal/194-

secretarias-112877938/secad-educacao-continuada-223369541/17009-educacao-especial. 
 
 

ANEXO III 
 

MODELO DE AUTODECLARAÇÃO PARA FINS DE CONCORRÊNCIA À RESERVA DE VAGAS AOS NEGROS 
 

 
 
 

Eu, ________________________________________________ RG _________________, CPF 

________________, DECLARO, para fins de concorrência de reserva de vagas destinadas aos negros, no processo 

seletivo de Funções Gratificadas de Diretor de Escola do Ensino Fundamental e da EMIM, da Prefeitura de Franca, que 

sou negro(a), da cor preta ou parda, conforme as categorias estabelecidas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística – IBGE.  

Estou ciente de que na hipótese de constatação de declaração falsa, serei eliminado deste Processo 

Seletivo e, se houver sido nomeado(a), ficarei sujeito(a) à nulidade da nomeação e posse no cargo, após procedimento 

administrativo no qual me será assegurado o contraditório e a ampla defesa, conforme legislação municipal vigente, sem 

prejuízo de outras sanções cabíveis no âmbito cível ou criminal.  

 

_____ de _____________________ de 2022. 

 

 

________________________________________ 

   Assinatura do(a) Candidato(a) 
 
 
 

ANEXO IV - FORMULÁRIO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS  
Obs.: Ler atentamente o Capítulo de Recursos (IX) do Edital antes de proceder ao preenchimento deste 
formulário. 
 
DIGITAR OU DATILOGRAFAR 
NOME DO CANDIDATO: ______________________________________________  
NÚMERO DO REGISTRO FUNCIONAL: 
NÚMERO DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE: 
No DE INSCRIÇÃO:_____________ 
 
TIPO DE RECURSO: (marcar um X) 
 (   ) CONTRA O EDITAL 
 (   ) INDEFERIMENTO DAS INSCRIÇÕES 
 (   ) QUESTÕES DA PROVA 
 (   ) CONTRA GABARITO PRELIMINAR 
 (   ) CONTRA O RESULTADO DA NOTA DA PROVA OBJETIVA 
 (   ) CONTRA O RESULTADO DA PONTUAÇÃO DA PROVA DE TÍTULOS 
 (   ) CONTRA A CLASSIFICAÇÃO 

 

  
 

_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________                                  
 
_____________________________________________________________________________ 
 
 Nestes termos, pede deferimento.  
 
 
Assinatura do Candidato: ____________________________________________ 
 
 
Data: ____/____/_____. 
 

 
 

ANEXO VI - FORMULÁRIO PARA ENTREGA DOS TÍTULOS  

 

 

Nome:_______________________________________________Tel: __________________ 

 

R.G. número: _________________________ Inscrição nº ___________ 

 

 

Descrição do Título 

 

Quantidade 

 

Pontos Atribuídos 

(uso da Banca Examinadora) 

 

Curso de Aperfeiçoamento e/ou Especialização na área 
da Educação, com duração mínima de 360 (trezentos 
e sessenta) horas, desde que a conclusão do curso 

tenha ocorrido nos últimos 15 anos. 

  

 

Mestre na área da Educação. 

 

  

 

Doutor na área da Educação. 

 

  

TOTAL   

 

Assinatura do candidato: ___________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________                                  
 
_____________________________________________________________________________ 
 
 Nestes termos, pede deferimento.  
 
 
Assinatura do Candidato: ____________________________________________ 
 
 
Data: ____/____/_____. 
 

 
 

ANEXO VI - FORMULÁRIO PARA ENTREGA DOS TÍTULOS  

 

 

Nome:_______________________________________________Tel: __________________ 

 

R.G. número: _________________________ Inscrição nº ___________ 

 

 

Descrição do Título 

 

Quantidade 

 

Pontos Atribuídos 

(uso da Banca Examinadora) 

 

Curso de Aperfeiçoamento e/ou Especialização na área 
da Educação, com duração mínima de 360 (trezentos 
e sessenta) horas, desde que a conclusão do curso 

tenha ocorrido nos últimos 15 anos. 

  

 

Mestre na área da Educação. 

 

  

 

Doutor na área da Educação. 

 

  

TOTAL   

 

Assinatura do candidato: ___________________________________________ 

 

  
 

 

Data: ____/____/_____. 

 

_________________________________________________________________________ 

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO (preenchimento pelo Receptor) 

 

 

Rubrica:  _____________________________________________ 
 
 
Data: ____/____/______. 

 
 

ANEXO VII 
 

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA PARA PREVENÇÃO E CONTROLE DA DISSEMINAÇÃO 
DO CORONAVÍRUS (COVID-19) 

 
 

O presente Anexo contém as normas e as rotinas que deverão ser observadas e seguidas à risca por todas as pessoas 
envolvidas na realização do Processo Seletivo, incluindo aplicadores das provas, fiscais, equipe da limpeza, candidatos, 
acompanhantes das lactantes, bem como, a equipe de apoio presente durante a realização do Processo Seletivo, com o 
objetivo de se evitar a disseminação e proliferação do Coronavírus (COVID-19). O candidato deve ler sobre os protocolos 
de segurança previstos para o processo seletivo e, além disso, sugere-se que o candidato evite retirar a máscara, o 
fazendo somente quando estritamente necessário. 

 
Conforme Decreto Estadual nº 66.575, de 17 de março de 2022, o uso da máscara é opcional. Entretanto, o protocolo de 
segurança do Processo Seletivo estabelece que: 
 
a. É recomendado aos candidatos que levem garrafa de água potável para consumo próprio, uma vez que não será 
permitido a utilização de bebedouros e/ou de quaisquer outros dispositivos de uso coletivo. 
 
b. O candidato deverá portar sua própria caneta, lápis e borracha, sendo vedado o empréstimo destes itens. A assinatura 
da lista de presença também será feita com a própria caneta de cada candidato. 

 
c. Todos os candidatos e acompanhantes das lactantes deverão respeitar o espaçamento mínimo adotado pelos órgãos 
de saúde, durante o tempo em que permanecerem nas dependências e instalações dos prédios onde serão realizadas as 
provas do Processo Seletivo, evitando-se, assim, a aglomeração de pessoas. A distância entre uma pessoa e outra 
também deverá ser respeitada pelos candidatos quando da abertura dos portões e na saída.  
 
f. O uso de máscaras torna-se opcional e o descarte das mesmas será de responsabilidade do candidato, devendo, para 
tanto descartá-las em local seguro para evitar possível contágio e preservar a saúde das pessoas e do meio ambiente. 
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FINANÇAS

 

  
 

 

Data: ____/____/_____. 

 

_________________________________________________________________________ 

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO (preenchimento pelo Receptor) 

 

 

Rubrica:  _____________________________________________ 
 
 
Data: ____/____/______. 

 
 

ANEXO VII 
 

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA PARA PREVENÇÃO E CONTROLE DA DISSEMINAÇÃO 
DO CORONAVÍRUS (COVID-19) 

 
 

O presente Anexo contém as normas e as rotinas que deverão ser observadas e seguidas à risca por todas as pessoas 
envolvidas na realização do Processo Seletivo, incluindo aplicadores das provas, fiscais, equipe da limpeza, candidatos, 
acompanhantes das lactantes, bem como, a equipe de apoio presente durante a realização do Processo Seletivo, com o 
objetivo de se evitar a disseminação e proliferação do Coronavírus (COVID-19). O candidato deve ler sobre os protocolos 
de segurança previstos para o processo seletivo e, além disso, sugere-se que o candidato evite retirar a máscara, o 
fazendo somente quando estritamente necessário. 

 
Conforme Decreto Estadual nº 66.575, de 17 de março de 2022, o uso da máscara é opcional. Entretanto, o protocolo de 
segurança do Processo Seletivo estabelece que: 
 
a. É recomendado aos candidatos que levem garrafa de água potável para consumo próprio, uma vez que não será 
permitido a utilização de bebedouros e/ou de quaisquer outros dispositivos de uso coletivo. 
 
b. O candidato deverá portar sua própria caneta, lápis e borracha, sendo vedado o empréstimo destes itens. A assinatura 
da lista de presença também será feita com a própria caneta de cada candidato. 

 
c. Todos os candidatos e acompanhantes das lactantes deverão respeitar o espaçamento mínimo adotado pelos órgãos 
de saúde, durante o tempo em que permanecerem nas dependências e instalações dos prédios onde serão realizadas as 
provas do Processo Seletivo, evitando-se, assim, a aglomeração de pessoas. A distância entre uma pessoa e outra 
também deverá ser respeitada pelos candidatos quando da abertura dos portões e na saída.  
 
f. O uso de máscaras torna-se opcional e o descarte das mesmas será de responsabilidade do candidato, devendo, para 
tanto descartá-las em local seguro para evitar possível contágio e preservar a saúde das pessoas e do meio ambiente. 

AVISOS DE LICITAÇÃO

Processo nº 17365/22 - Pregão Eletrônico nº 209/22. Interessado: Secretaria de Meio Ambiente. Objeto: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE ADEQUADA DE 
RESIDUOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL – RCC (INERTES). Recebimento das propostas dos lotes: até às 9h00 do dia 09 de novembro 
de 2022 - Abertura das propostas dos lotes: a partir das 9h00 do dia 09 de novembro de 2022 - Início da disputa de preços: a partir 
das 9h30 do dia 09/11/2022. 
Disponibilidade do Edital: a partir de 10/10/2022, no portal eletrônico: www.licitacoes-e.com.br

Processo nº 18358/22 - Pregão Eletrônico nº 244/22. Interessado: Secretaria de Saúde. Objeto: AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS 
ODONTOLÓGICOS. Recebimento das propostas dos lotes: até às 9h00 do dia 10 de novembro de 2022 - Abertura das propostas dos 
lotes: a partir das 9h00 do dia 10 de novembro de 2022 - Início da disputa de preços: a partir das 9h30 do dia 10/11/2022. 

Processo nº 18926/22 - Pregão Eletrônico nº 245/22. Interessado: Secretaria de Saúde. Objeto: AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS 
ODONTOLÓGICOS. Recebimento das propostas dos lotes: até às 14h00 do dia 10 de novembro de 2022 - Abertura das propostas dos 
lotes: a partir das 14h00 do dia 10 de novembro de 2022 - Início da disputa de preços: a partir das 14h30 do dia 10/11/2022. 

Processo nº 18925/22 - Pregão Eletrônico nº 246/22. Interessado: Secretaria de Saúde. Objeto: AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS 
ODONTOLÓGICOS. Recebimento das propostas dos lotes: até às 9h00 do dia 16 de novembro de 2022 - Abertura das propostas dos 
lotes: a partir das 9h00 do dia 16 de novembro de 2022 - Início da disputa de preços: a partir das 14h30 do dia 16/11/2022. 
Disponibilidade dos Editais: a partir de 11/10/2022, no portal eletrônico: www.licitacoes-e.com.br

AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO

Processo nº 25411/22 – Tomada de Preços nº 032/22 – Elaboração de laudo de engenharia para diagnóstico de patologia em obras 
de pontes e viadutos, localizados na cidade de Franca/SP. O Sr. Presidente da Comissão Permanente de Licitações torna público 
que fi ca SUSPENSA a presente licitação. 

Processo nº 15103/22 - Pregão Eletrônico nº 232/22. Interessado: Secretaria de Ação Social. Objeto: AQUISIÇÃO DE VEICULO 
PICK UP (ZERO KM – CABINE SIMPLES – FABRICAÇÃO DO ANO CORRENTE. O Sr. Pregoeiro torna público que fi ca SUSPENSO 
o presente Pregão.

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Processo nº 21410/22 - Pregão Eletrônico nº 162/22. Interessado: Secretaria de Saúde. Objeto: AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS. 
O Sr. Pregoeiro torna público que fi cam HOMOLOGADAS e ADJUDICADAS as propostas das empresas ALV Distribuidora de 
Produtos Hospitalares Eireli, lote 23; Cirirgica Califórnia Eireli, 15, 31; Droga sol Distribuidora de Medicamentos Ltda, 10, 17, 26, 
28, 29, 30, 32; Eremix Industria de Alimentos Especiais Ltda, 11, 27; Humana Alimentar Distribuidora de Medicamentos e Produtos 
Nutricionais Ltda, 4; MB Comercio de Produtos Nutricionais e Hospiatalres Ltda, 19, 20, 21; Merco soluções em Saude Ltda, 1, 5, 6, 
14; Nunesfarma Distribuidora de Produtos Farmaceuticos Ltda, 8, 16; Nutriport Comercial Ltda, 7, 9, 12, 13; Prodiet Nutrição Clinica 
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Ltda, 3; RBR Comercio de Produtos Medico Hospitalares Ltda, 25; Rosilene Vieira Lopes, 22, 24; Soma Distribuidora de Produtos 
Hospitalares Ltda, 2, 18. 

Processo nº 18739/22 - Pregão Eletrônico nº 173/22. Interessado: Secretaria de Educação. Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO 
DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (BOTAS) PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DA SECRETARIA. O Sr. Pregoeiro torna público que 
fi ca HOMOLOGADA e ADJUDICADA a proposta da empresa Industria de Equipamentos de Segurança Mac Ltda Epp, lote 1. 
Proc. nº 26021/22 – Leilão Público nº 006/22 – Objeto: Animais apreendidos. Fica HOMOLOGADO e ADJUDICADO o presente 
Leilão.

JULGAMENTO

Processo nº 19711/22 - Pregão Eletrônico nº 180/22. Interessado: Secretaria de Saúde. Objeto: AQUISIÇÃO DE INDICADORES 
QUIMICOS BIOLÓGICOS. O Sr. Pregoeiro torna público que, após análise, fi cam classifi cadas as propostas das empresas Biosave 
Diagnóstica Ltda, lote 2, Biovalic Comércio e Equipamentos Medicos Ltda, 4, 5; CM Hospitalar Ltda, 3; Devant Care Comercial Ltda, 
6; Sispack Medical Ltda EPP, 1.  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.

Franca, 06 de outubro de 2022.
Marcelo Henrique Nascimento

Presidente da Comissão Permanente de Licitações / Pregoeiro

JULGAMENTO DE QUALIFICAÇÃO – CLASSIFICAÇÃO PROVOSÓRIA

Proc. 28799/2022 – Chamamento Público N° 14/2022 – SERVIÇO DE   PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO 
DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). 
Foram  classifi cadas as  OSCS com as seguintes notas : Escola de Aprendizagem e Cidadania de Franca ESAC nota : 90,50 e 
Instituo Jurídico para a Efetivação da Cidadania e Saúde – Avante Social nota :70. 
Obs.: A ata  na íntegra está à disposição no link : http://www.franca.sp.gov.br/portal-transparencia/paginas/publica/consulta_licitacao.
xhtml?ano=2022&mod=9&num=14
Modalidade: Chamamento Público ( 13.019/2014) – Situação em andamento.

Proc. 28820/2022 – Chamamento Público N° 15/2022 – SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA MULHERES EM 
SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA. Foram  classifi cadas as  OSCS com as seguintes notas : Associação dos Defi cientes Físicos de Franca 
nota 86 e Instituto Jurídico para a Efetivação da Cidadania e Saúde – Avante Social nota 63.
Obs.: A ata  na íntegra está à disposição no link http://www.franca.sp.gov.br/portal-transparencia/paginas/publica/consulta_licitacao.
xhtml?ano=2022&mod=9&num=15
Modalidade: Chamamento Público ( 13.019/2014) – Situação em andamento.

Franca,  06 de outubro de 2.022
Gislaine Alves Liporoni Peres

Secretária de Ação Social

INFRAESTRUTURA

AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA
CONSTRUÇÃO SEM PROJETO

O Setor de Fiscalização de Obras na Construção Civil informa que verifi cou que os abaixo identifi cados edifi caram construções sem o 
respectivo projeto aprovado pela Prefeitura. Como isto constitui infração ao que dispõem os artigos 5º, 31 e 33 da Lei Complementar 
Municipal Nº 371/21 (Código de Obras e Edifi cações), fi cam INTIMADOS os abaixo relacionados, conforme o artigo 94 da citada lei, 
para no prazo de 16 (DEZESSEIS) DIAS ÚTEIS, contados a partir da data desta publicação, PROVIDENCIAR A REGULARIZAÇÃO 
DO PROJETO DO IMÓVEL. O não atendimento da presente determinação, no prazo informado, implicará na cobrança de multa no 
valor de 10 UFMF (dez inteiros de Unidade Fiscal do Município de Franca), correspondente ao valor de R$ 719,60 (setecentos e 
dezenove reais e sessenta centavos), de acordo com o artigo 83, II do Código de Obras e Edifi cações. O autuado terá prazo de 05 
(CINCO) dias para interpor recurso contra este Auto junto à Prefeitura Municipal de Franca.

Proprietário: BENEDITA OLIVEIRA COSTA SILVA
End. imóvel: RUA RIO GRANDE DO SUL, 1415 - VILA APARECIDA
Cadastro: 1.3.11.11.010.06.00
Processo: 2022035713 - Auto nº: 116059 - Reg. nº: 5892
Fiscal responsável: FERNANDA TAVEIRA SILVA

Proprietário: CARLOS UELTON FERNANDES 
End. imóvel: AV JOSE ARIOVALDO MAMBRINI, 2350 - L. 07 Q. 02 - RESIDENCIAL PALERMO
Cadastro: 1.1.23.11.008.07.00
Processo: 2022021679 - Auto nº: 115980 - Reg. nº: 5828
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Fiscal responsável: DANIEL RIBEIRO MAGALHÃES

Proprietário: HUMBERTO BREDA E TANIA ROSELI ALVES MORAES BREDA
End. imóvel: RUA OUVIDOR FREIRE, 2154 - CENTRO
Cadastro: 1.1.11.15.029.09.01
Processo: 2021007278 - Auto nº: 115994 - Reg. nº: 5812
Fiscal responsável: ANA LAURA ANDRADE SILVA

Proprietário: LAIR FURIN - ESPOLIO
End. imóvel: AV. SANTA CRUZ, 2143 - P/L 05 Q. 04 - VILA SANTA CRUZ
Cadastro: 1.4.11.06.012.30.01
Processo: 2018011741 - Auto nº: 116040 - Reg. nº: 5893
Fiscal responsável: FERNANDA TAVEIRA SILVA

AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA
CONSTRUÇÃO EM DESACORDO COM PROJETO

O Setor de Fiscalização de Obras na Construção Civil informa que verifi cou que os abaixo identifi cados edifi caram construções em 
desacordo com o respectivo projeto aprovado pela Prefeitura. Como isto constitui infração ao que dispõem os artigos 5º, 31 e 33 
da Lei Complementar Municipal Nº 371/21 (Código de Obras e Edifi cações), fi cam INTIMADOS os abaixo relacionados, conforme o 
artigo 94 da citada lei, para no prazo de 16 (DEZESSEIS) DIAS ÚTEIS, contados a partir da data desta publicação, PROVIDENCIAR 
A REGULARIZAÇÃO DO PROJETO DO IMÓVEL. O não atendimento da presente determinação, no prazo informado, implicará 
na cobrança de multa no valor de 10 UFMF (dez inteiros de Unidade Fiscal do Município de Franca), correspondente ao valor de 
R$ 719,60 (setecentos e dezenove reais e sessenta centavos), de acordo com o artigo 83, II, do Código de Obras e Edifi cações. O 
autuado terá prazo de 05 (CINCO) dias para interpor recurso contra este Auto junto à Prefeitura Municipal de Franca.

Proprietário: ANDERSON DOS REIS GOMES
End. imóvel: RUA FERNANDA DONIZETE DE MELO, 1313 - L. 24 Q. 13 - RESIDENCIAL ATLANTA PARK
Cadastro: 1.4.41.07.013.24.00
Processo: 2022029784 - Auto nº: 116064 - Reg. nº: 5850
Fiscal responsável: EURIPEDES JOSE DE PAULA COSTA

Proprietário: ANDRESSA DARC MARTINS
End. imóvel: RUA JOAQUINA PEREIRA DE JESUS, 945 - L. 05 Q. 02 - JARDIM NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
Cadastro: 1.1.43.11.003.05.00
Processo: 2022000023 - Auto nº: 116080 - Reg. nº: 5913
Fiscal responsável: CAIO VINICIUS C. R. ARAUJO

Proprietário: ANTONIO MENDES DE OLIVEIRA
End. imóvel: AVENIDA MARIA CÂNDIDA DE OLIVEIRA FREITAS, 2204 - L. 15 Q. 02 - JARDIM PALESTINA
Cadastro: 1.3.13.16.005.15.00
Processo: 2022021698 - Auto nº: 116096 - Reg. nº: 5862
Fiscal responsável: MAURO TEODORO DE MORAIS

Proprietário: BRENO CARVALHO DA SILVA
End. imóvel: RUA MAURO ROBERTO DE MATTOS, 500 - L. 03 Q. 28 - JARDIM NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
Cadastro: 1.1.43.15.028.03.00
Processo: 2021042413 - Auto nº: 116088 - Reg. nº: 5921
Fiscal responsável: CAIO VINICIUS C. R. ARAUJO

Proprietário: BRUNA DA SILVA LIMA
End. imóvel: RUA MAURO ROBERTO DE MATTOS, 570 - L. 10 Q. 28 - JARDIM NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
Cadastro: 1.1.43.15.028.10.00
Processo: 2021042462 - Auto nº: 116086 - Reg. nº: 5919
Fiscal responsável: CAIO VINICIUS C. R. ARAUJO

Proprietário: BRUNO OCTÁVIO TASSINARI
End. imóvel: RUA MARIA AUXILIADORA LIMA, 1281 - L. 20 Q. 12 - RESIDENCIAL ATLANTA PARK
Cadastro: 1.4.41.07.012.20.00
Processo: 2022029784 - Auto nº: 116066 - Reg. nº: 5848
Fiscal responsável: EURIPEDES JOSE DE PAULA COSTA

Proprietário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - REPRESENTANTE FAR
End. imóvel: RUA JOSÉ BULHÕES, 251 - L. 03 Q. 11 - JARDIM PANORAMA
Cadastro: 1.3.13.01.011.03.00
Processo: 2022021683 - Auto nº: 114005 - Reg. nº: 5868
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Fiscal responsável: VICENTE LUIZ COSTA

Proprietário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - REPRESENTANTE FAR
End. imóvel: RUA BADIH HANNOUCHE, 200 - L. 27 Q. 02 - JARDIM PANORAMA
Cadastro: 1.3.23.13.006.27.00
Processo: 2022021683 - Auto nº: 114007 - Reg. nº: 5871
Fiscal responsável: VICENTE LUIZ COSTA

Proprietário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - REPRESENTANTE FAR
End. imóvel: RUA JOSÉ BULHÕES, 300 - L. 14 Q. 10 - JARDIM PANORAMA
Cadastro: 1.3.13.01.010.14.00
Processo: 2022021683 - Auto nº: 114009 - Reg. nº: 5873
Fiscal responsável: VICENTE LUIZ COSTA

Proprietário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - REPRESENTANTE FAR
End. imóvel: RUA JOSÉ BULHÕES, 100 - L. 08 Q. 05 - JARDIM PANORAMA
Cadastro: 1.3.23.13.009.08.00
Processo: 2022021683 - Auto nº: 114011 - Reg. nº: 5875
Fiscal responsável: VICENTE LUIZ COSTA

Proprietário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - REPRESENTANTE FAR
End. imóvel: RUA MARIA JÚLIA LOPES DE FREITAS, 120 - L. 12 Q. 03 - JARDIM PANORAMA
Cadastro: 1.3.23.13.007.12.00
Processo: 2022021683 - Auto nº: 116099 - Reg. nº: 5865
Fiscal responsável: VICENTE LUIZ COSTA

Proprietário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - REPRESENTANTE FAR
End. imóvel: RUA ABEL DE ANDRADE, 280 - L. 10 Q. 09 - JARDIM PANORAMA
Cadastro: 1.3.13.01.009.10.00
Processo: 2022021683 - Auto nº: 114006 - Reg. nº: 5869
Fiscal responsável: VICENTE LUIZ COSTA

Proprietário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - REPRESENTANTE FAR
End. imóvel: RUA MARIA JÚLIA LOPES DE FREITAS, 161 - L. 19 Q. 04 - JARDIM PANORAMA
Cadastro: 1.3.23.13.008.19.00
Processo: 2022021683 - Auto nº: 113758 - Reg. nº: 5852
Fiscal responsável: VICENTE LUIZ COSTA

Proprietário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - REPRESENTANTE FAR
End. imóvel: RUA MARIA JÚLIA LOPES DE FREITAS, 161 - L. 19 Q. 04 - JARDIM PANORAMA
Cadastro: 1.3.23.13.008.19.00
Processo: 2022021683 - Auto nº: 116093 - Reg. nº: 5860
Fiscal responsável: VICENTE LUIZ COSTA

Proprietário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - REPRESENTANTE FAR
End. imóvel: RUA JOSÉ BULHÕES, 310 - L. 16 Q. 10 - JARDIM PANORAMA
Cadastro: 1.3.13.01.010.16.00
Processo: 2022021683 - Auto nº: 114012 - Reg. nº: 5876
Fiscal responsável: VICENTE LUIZ COSTA

Proprietário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - REPRESENTANTE FAR
End. imóvel: RUA MARIA JÚLIA LOPES DE FREITAS, 120 - L. 12 Q. 03 - JARDIM PANORAMA
Cadastro: 1.3.23.13.007.12.00
Processo: 2022021683 - Auto nº: 113757 - Reg. nº: 5854
Fiscal responsável: VICENTE LUIZ COSTA

Proprietário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - REPRESENTANTE FAR, ALINE TATIANE MACHADO E O
End. imóvel: RUA ABEL DE ANDRADE, 140 - L. 16 Q. 04 - JARDIM PANORAMA
Cadastro: 1.3.23.13.008.16.00
Processo: 2022021694 - Auto nº: 113771 - Reg. nº: 5857
Fiscal responsável: VICENTE LUIZ COSTA

Proprietário: CARLOS ANTÔNIO SOARES DA SILVA
End. imóvel: RUA ANTÔNIO MARIANO, 211 - L. 27 Q. 11 - JARDIM PAINEIRA
Cadastro: 1.1.42.08.004.27.00
Processo: 2022035924 - Auto nº: 116031 - Reg. nº: 5805
Fiscal responsável: CAIO VINICIUS C. R. ARAUJO
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Proprietário: DENISE FERRACINE PELICIARI E FELIPE FERRACINI PELICIARI
End. imóvel: RUA JOSÉ CARLOS MERCURI, 4302 - L. 25 Q. 07 - JARDIM SAMELLO V
Cadastro: 1.3.22.06.002.25.00
Processo: 2021021683 - Auto nº: 113756 - Reg. nº: 5855
Fiscal responsável: VICENTE LUIZ COSTA

Proprietário: DENISE FERRACINI PELICIARI E FELIPE FERRACINI PELICIARI
End. imóvel: RUA JOSÉ CARLOS MERCURI, 4302 - L. 25 Q. 07 - JARDIM SAMELLO V
Cadastro: 1.3.22.06.002.25.00
Processo: 2022021683 - Auto nº: 116094 - Reg. nº: 5861
Fiscal responsável: VICENTE LUIZ COSTA

Proprietário: ELIZANDRA CRISTINA DA SILVA ALVES
End. imóvel: RUA FERNANDA DONIZETE DE MELO, 1332 - L. 5 Q. 14 - RESIDENCIAL ATLANTA PARK
Cadastro: 1.4.41.07.014.05.00
Processo: 2022029784 - Auto nº: 116065 - Reg. nº: 5849
Fiscal responsável: EURIPEDES JOSE DE PAULA COSTA

Proprietário: FABIANO HENRIQUE MELAURO E OUTRA
End. imóvel: AVENIDA MARIA CANDIDA DE OLIVEIRA FREITAS, 2346 - L. 09 Q. 06 - JARDIM PALESTINA
Cadastro: 1.4.12.04.011.09.00
Processo: 2022022698 - Auto nº: 116097 - Reg. nº: 5864
Fiscal responsável: MAURO TEODORO DE MORAIS

Proprietário: FLORIPES TONIATO SILVEIRA E OUTROS
End. imóvel: AV. DOM PEDRO I, 780 - P/L.13, 14 E 15 AREA A Q. 24 - JARDIM DR. ANTONIO PETRAGLIA
Cadastro: 1.3.21.14.002.01.00
Processo: 2019063717 - Auto nº: 116146 - Reg. nº: 5922
Fiscal responsável: ANA LAURA ANDRADE SILVA

Proprietário: FRANCISCEIA DE SOUZA FERREIRA DA SILVA
End. imóvel: RUA JOSÉ BULHÕES, 90 - L. 06 Q. 05 - JARDIM PANORAMA
Cadastro: 1.3.23.13.009.06.00
Processo: 2022021683 - Auto nº: 114010 - Reg. nº: 5874
Fiscal responsável: VICENTE LUIZ COSTA

Proprietário: FRANCISCO BORGES DE GOLVEIA E OUTRA
End. imóvel: RUA SEBASTIÃO TROCOLI JÚNIOR, 270 - L. 14 Q. 13 - JARDIM PANORAMA
Cadastro: 1.3.13.01.013.14.00
Processo: 2022021683 - Auto nº: 114008 - Reg. nº: 5872
Fiscal responsável: VICENTE LUIZ COSTA

Proprietário: GRAÇA MARIA CAVALHEIRO COELHO GALHARDO
End. imóvel: RUA GENERAL OSÓRIO, 453 - ESTAÇAO
Cadastro: 1.1.11.13.001.06.01
Processo: 2021012905 - Auto nº: 116098 - Reg. nº: 5863
Fiscal responsável: HÉLIO PEREIRA ROCHA

Proprietário: JOSÉ MENDES DA SILVA NETTO
End. imóvel: RUA DISTRITO FEDERAL, 1445 - VILA APARECIDA
Cadastro: 1.3.11.11.004.03.02
Processo: 2022024622 - Auto nº: 116073 - Reg. nº: 5890
Fiscal responsável: FERNANDA TAVEIRA SILVA

Proprietário: JOSÉ MENDES DA SILVA NETTO
End. imóvel: RUA PADRES AGOSTINIANOS, 1010 - VILA APARECIDA
Cadastro: 1.3.11.11.004.03.01
Processo: 2022024622 - Auto nº: 116072 - Reg. nº: 5889
Fiscal responsável: FERNANDA TAVEIRA SILVA

Proprietário: JOSÉ MENDES DA SILVA NETTO E OUTROS
End. imóvel: RUA PADRES AGOSTINIANOS, 1000 - VILA APARECIDA
Cadastro: 1.3.11.11.004.03.00
Processo: 2022024622 - Auto nº: 116071 - Reg. nº: 5888
Fiscal responsável: FERNANDA TAVEIRA SILVA
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Proprietário: JUÇARA MARIA DE LOURDES DA SILVA
End. imóvel: RUA FERNANDA DONIZETE DE MELO, 1268 - L. 13 Q. 14 - RESIDENCIAL ATLANTA PARK
Cadastro: 1.4.41.07.014.13.00
Processo: 2022029784 - Auto nº: 116063 - Reg. nº: 5851
Fiscal responsável: EURIPEDES JOSE DE PAULA COSTA

Proprietário: MAC DARLEI ALVES
End. imóvel: RUA AQUELINO LOPES FERNANDES, 1268 - L. 13 Q. 12 - RESIDENCIAL ATLANTA PARK
Cadastro: 1.4.41.07.012.13.00
Processo: 2022029784 - Auto nº: 116081 - Reg. nº: 5858
Fiscal responsável: EURIPEDES JOSE DE PAULA COSTA

Proprietário: MÁRCIA APARECIDA DA SILVA BARBOSA
End. imóvel: RUA ANTÔNIO RÚBIO HERRERO, 560 - L. 25 Q. 22 - PARQUE VICENTE LEPORACE II
Cadastro: 1.1.21.01.020.25.00
Processo: 2022035910 - Auto nº: 116023 - Reg. nº: 5806
Fiscal responsável: CAIO VINICIUS C. R. ARAUJO

Proprietário: MARCIO HENRIQUE DE SOUZA E ELIANE MARTINS RAMOS DE SOUZA
End. imóvel: RUA JOSÉ BULHÕES, 170 - L. 22 Q. 05 - JARDIM PANORAMA
Cadastro: 1.3.23.13.009.22.00
Processo: 2022021683 - Auto nº: 113760 - Reg. nº: 5829
Fiscal responsável: VICENTE LUIZ COSTA

Proprietário: MARCOS GILBERTO PIRES E WILMA DE OLIVEIRA PIRES
End. imóvel: RUA IZALTINO FALEIROS COSTA, 901 - L. 43 Q. 09 - PROL. RECANTO ELIMAR
Cadastro: 1.4.22.09.005.43.00
Processo: 2003018068 - Auto nº: 116033 - Reg. nº: 5804
Fiscal responsável: KAIO VINNICIUS P. DE ANDRADE

Proprietário: MARIA DE FATIMA DOS SANTOS
End. imóvel: RUA JOSÉ COELHO DE AZEVEDO, 421 - L. 13 Q. 08 - JARDIM ZELINDA
Cadastro: 1.1.14.12.008.13.00
Processo: 2022HB2057 - Auto nº: 116131 - Reg. nº: 5905
Fiscal responsável: ANTONIO HENRIQUE BONETTE

Proprietário: MARTINIANO ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
End. imóvel: RUA COUTO MAGALHÃES, 1745 - CENTRO
Cadastro: 1.2.11.03.010.20.00
Processo: 2022033450 - Auto nº: 116041 - Reg. nº: 5894
Fiscal responsável: FERNANDA TAVEIRA SILVA

Proprietário: MAZURQUIEDISK NUNES ROSA E FERNANDA CRISTINA DA COSTA ROSA
End. imóvel: RUA ABEL DE ANDRADE, 160 - L. 20 Q. 04 - JARDIM PANORAMA
Cadastro: 1.3.23.13.008.20.00
Processo: 2022021683 - Auto nº: 114031 - Reg. nº: 5878
Fiscal responsável: VICENTE LUIZ COSTA

Proprietário: MICHELLE DOS SANTOS LOPES
End. imóvel: RUA AQUELINO LOPES FERNANDES, 1348 - L. 3 Q. 12 - RESIDENCIAL ATLANTA PARK
Cadastro: 1.4.41.07.012.03.00
Processo: 2022029784 - Auto nº: 116077 - Reg. nº: 5856
Fiscal responsável: EURIPEDES JOSE DE PAULA COSTA

Proprietário: NIVALDO FRANCO DA ROCHA
End. imóvel: RUA DARLY RIBEIRO, 250 - L. 22 Q. 16 - JARDIM PANORAMA
Cadastro: 1.3.13.02.016.22.00
Processo: 2022021683 - Auto nº: 114003 - Reg. nº: 5866
Fiscal responsável: VICENTE LUIZ COSTA

Proprietário: QUELRIA DE SOUZA FABIANO SOARES
End. imóvel: RUA MARIA AUXILIADORA LIMA, 1316 - L. 7 Q. 13 - RESIDENCIAL ATLANTA PARK
Cadastro: 1.4.41.07.013.07.00
Processo: 2022029784 - Auto nº: 116062 - Reg. nº: 5853
Fiscal responsável: EURIPEDES JOSE DE PAULA COSTA
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Proprietário: RONALDO MIRANDA
End. imóvel: RUA MAURO ROBERTO DE MATTOS, 565 - L. 30 Q. 26 - JARDIM NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
Cadastro: 1.1.43.15.026.30.00
Processo: 2021042419 - Auto nº: 116087 - Reg. nº: 5920
Fiscal responsável: CAIO VINICIUS C. R. ARAUJO

Proprietário: ROSELI ALVES E SILVA
End. imóvel: RUA ALMERINDA DOMINISI CHIARELI, 000 - L. 32 Q. 17 - JARDIM LUIZA II
Cadastro: 1.1.32.02.006.32.00
Processo: 2022000330 - Auto nº: 116083 - Reg. nº: 5916
Fiscal responsável: CAIO VINICIUS C. R. ARAUJO

Proprietário: ROSELI PEREIRA DA SILVA COSTA
End. imóvel: RUA MAURO ROBERTO DE MATTOS, 685 - L. 42 Q. 26 - JARDIM NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
Cadastro: 1.1.43.15.026.42.00
Processo: 2021042550 - Auto nº: 116084 - Reg. nº: 5917
Fiscal responsável: CAIO VINICIUS C. R. ARAUJO

Proprietário: SANDRO PEREIRA CHAGAS
End. imóvel: RUA JOSÉ BULHÕES, 221 - L. 24 Q. 06 - JARDIM PANORAMA
Cadastro: 1.3.23.13.010.24.00
Processo: 2022021683 - Auto nº: 114004 - Reg. nº: 5867
Fiscal responsável: VICENTE LUIZ COSTA

Proprietário: SOLIMAR PEREIRA DA SILVA E APARECIDA HELENA DA SILVA
End. imóvel: RUA JOSÉ CARLOS MERCURI, 4553 - L. 18 Q. 11 - JARDIM SAMELLO V
Cadastro: 1.3.22.02.002.18.00
Processo: 2022021683 - Auto nº: 113759 - Reg. nº: 5831
Fiscal responsável: VICENTE LUIZ COSTA

Proprietário: SUELI DE LIMA SANTOS
End. imóvel: RUA MARIA AUXILIADORA LIMA, 1353 - L. 29 Q. 12 - RESIDENCIAL ATLANTA PARK
Cadastro: 1.4.41.07.012.29.00
Processo: 2022029784 - Auto nº: 116067 - Reg. nº: 5845
Fiscal responsável: EURIPEDES JOSE DE PAULA COSTA

Proprietário: THAÍS CARLA BRAGA PAVANI
End. imóvel: RUA JOAQUINA PEREIRA DE JESUS, 1000 - L. 07 Q. 01 - JARDIM NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
Cadastro: 1.1.43.11.002.07.00
Processo: 2022000007 - Auto nº: 116079 - Reg. nº: 5912
Fiscal responsável: CAIO VINICIUS C. R. ARAUJO

Proprietário: VALÁRIA MATTOS DE ALMEIDA
End. imóvel: RUA JOAQUINA PEREIRA DE JESUS, 1010 - L. 06 Q. 01 - JARDIM NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
Cadastro: 1.1.43.11.002.06.00
Processo: 2022000003 - Auto nº: 116078 - Reg. nº: 5911
Fiscal responsável: CAIO VINICIUS C. R. ARAUJO

Proprietário: VANDER JOSÉ BARBOSA E OUTROS
End. imóvel: RUA JOÃO DE SOUZA MEDEIROS, 4760 - P/ L 41 B Q. 02 - JARDIM PAINEIRA
Cadastro: 1.1.41.05.001.41.00
Processo: 2011022337 - Auto nº: 116017 - Reg. nº: 5802
Fiscal responsável: CAIO VINICIUS C. R. ARAUJO

Proprietário: WALIDE IMOVEIS LTDA
End. imóvel: RUA BENEDITO DE MENEZES, 590 - JARDIM CANDEIAS II
Cadastro: 1.3.11.03.001.30.01
Processo: 2015030689 - Auto nº: 116137 - Reg. nº: 5908
Fiscal responsável: ANA LAURA ANDRADE SILVA

Proprietário: WESLEY DE MELO SILVA
End. imóvel: RUA MARIA AUXILIADORA LIMA, 1289 - L. 21 Q. 12 - RESIDENCIAL ATLANTA PARK
Cadastro: 1.4.41.07.012.21.00
Processo: 2022029784 - Auto nº: 116069 - Reg. nº: 5844
Fiscal responsável: EURIPEDES JOSE DE PAULA COSTA
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Proprietário: WILKER MULLER BERDU 
End. imóvel: RUA PEDRO ÁGUILA GARCIA, 2725 - L. 50 Q. 16 - RESIDENCIAL JULIO D ELIA
Cadastro: 1.1.13.05.015.50.00
Processo: 2022HB1889 - Auto nº: 115799 - Reg. nº: 5830
Fiscal responsável: DANIEL RIBEIRO MAGALHÃES

AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA
EMBARGO DE OBRAS SEM PROJETO

O Setor de Fiscalização de Obras na Construção Civil informa que verifi cou que os abaixo identifi cados edifi caram construções sem o 
respectivo projeto aprovado pela Prefeitura. Como isto constitui infração ao que dispõe o artigo 5º da Lei Complementar Municipal Nº 
371/21 (Código de Obras e Edifi cações), fi cam EMBARGADAS as obras abaixo, nos termos do artigo 92, I, da citada lei, DEVENDO 
SER IMEDIATAMENTE PARALISADAS. Ficam também INTIMADOS os abaixo relacionados, conforme o artigo 94 do Código de 
Obras e Edifi cações, para no prazo de 16 (DEZESSEIS) DIAS ÚTEIS, contados a partir da data desta publicação, PROVIDENCIAR 
O PROJETO APROVADO DO IMÓVEL. O não atendimento da presente determinação, no prazo informado, implicará na cobrança 
de multa, POR DIA, no valor de 10 UFMF (dez inteiros de Unidade Fiscal do Município de Franca), correspondente ao valor de 
R$ 719,60 (setecentos e dezenove reais e sessenta centavos), de acordo com o artigo 84, I, do Código de Obras e Edifi cações. O 
autuado terá prazo de 05 (CINCO) dias para interpor recurso contra este Auto junto à Prefeitura Municipal de Franca.

Proprietário: JOSÉ FRANCISCO DE ASSIS SILVA
End. imóvel: RUA RIO GRANDE DO SUL, 1425 - VILA APARECIDA
Cadastro: 1.3.11.11.010.07.01
Processo: 2022035713 - Auto nº: 116058 - Reg. nº: 5891
Fiscal responsável: FERNANDA TAVEIRA SILVA

Proprietário: LETICIA SARA DOS SANTOS
End. imóvel: RUA GINO BALERINI, s/nº - L. 06 Q. 09 - JARDIM PLANALTO
Cadastro: 1.3.21.14.023.12.00
Processo: 2022AE2096 - Auto nº: 116036 - Reg. nº: 5811
Fiscal responsável: ANA LAURA ANDRADE SILVA

AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA
IMÓVEL SEM HABITE-SE

O Setor de Fiscalização de Obras na Construção Civil informa que verifi cou que os imóveis abaixo identifi cados se encontram 
concluídos e/ou ocupados e não possuem HABITE-SE. Como isto constitui infração ao que dispõe o artigo 35 da Lei Complementar 
Municipal Nº 371/21 (Código de Obras e Edifi cações), fi cam INTIMADOS os abaixo relacionados, nos termos do artigo 94 da 
citada lei, para no prazo de 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS, contados a partir da data desta publicação, PROVIDENCIAR O HABITE-SE DO 
IMÓVEL. O não atendimento da presente determinação, no prazo informado, implicará na cobrança de multa no valor de 12 UFMF 
(doze inteiros de Unidade Fiscal do Município de Franca), correspondente ao valor de R$ 863,52 (oitocentos e sessenta e três reais 
e cinquenta e dois centavos), de acordo com o artigo 84, II, do Código de Obras e Edifi cações. O autuado terá prazo de 05 (CINCO) 
dias para interpor recurso contra este Auto junto à Prefeitura Municipal de Franca.

Proprietário: ANTONIO CARLOS   NEVES E   OUTRA
End. imóvel: RUA PRESIDENTE CARLOS COIMBRA DA LUZ, 331 - L. 15 Q. 11 - JARDIM DERMÍNIO
Cadastro: 1.1.13.16.003.15.00
Processo: 2020058736 - Auto nº: 116100 - Reg. nº: 5870
Fiscal responsável: HÉLIO PEREIRA ROCHA

Proprietário: ANTONIO DONIZETE SILVA GUILHERME 
End. imóvel: RUA LAZARO PELIZARO, 2431 - L. 13 Q. 11 - JD PAULO ARCHETTI
Cadastro: 1.1.13.08.015.13.00
Processo: 2022AE0490 - Auto nº: 115989 - Reg. nº: 5825
Fiscal responsável: DANIEL RIBEIRO MAGALHÃES

Proprietário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ANTONIO APARECIDO DA SILVA 
End. imóvel: RUA PADRE PIO, 2250 - L. 26 Q. 18 - JARDIM PULICANO
Cadastro: 1.1.23.14.009.26.00
Processo: 2022AE0543 - Auto nº: 115987 - Reg. nº: 5823
Fiscal responsável: DANIEL RIBEIRO MAGALHÃES

Proprietário: CARLOS ROBERTO FALEIROS DINIZ E VANIA TEREZA SAAD DINIZ
End. imóvel: RUA GENERAL OSÓRIO, 2294 - L. 09 Q. 70 - SÃO JOSÉ
Cadastro: 1.4.11.01.013.20.01
Processo: 2021052189 - Auto nº: 116118 - Reg. nº: 5896
Fiscal responsável: FERNANDA TAVEIRA SILVA
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Proprietário: CARMO DOS REIS SOUZA
End. imóvel: RUA CYRO EDUARDO ROSA FALEIROS, 867 - L. 03 Q. 05 - PROLONGAMENTO JARDIM AEROPORTO I
Cadastro: 1.4.21.16.002.03.00
Processo: 2020050555 - Auto nº: 110787 - Reg. nº: 5901
Fiscal responsável: EURIPEDES JOSE DE PAULA COSTA

Proprietário: CRISTAL IMPRESSOS LTDA
End. imóvel: RUA PADRE ANCHIETA, 1208 - CENTRO
Cadastro: 1.2.11.08.009.05.00
Processo: 2016030200 - Auto nº: 116113 - Reg. nº: 5886
Fiscal responsável: FERNANDA TAVEIRA SILVA

Proprietário: DAIANE BATISTA 
End. imóvel: RUA JOAO DE FREITAS SOBRINHO, 3175 - P/L 26 AREA A Q. 10 - RESIDENCIAL IRINEU ZANETTI
Cadastro: 1.4.23.11.002.26.00
Processo: 2019021272 - Auto nº: 116024 - Reg. nº: 5841
Fiscal responsável: ADRIANA STACIARINI R. HAUCH

Proprietário: DILMA ELIF ROSA
End. imóvel: RUA PEDRO SILVEIRA, 2335 - L. 12 Q. 04 - JARDIM DAS PALMEIRAS
Cadastro: 1.1.13.03.001.38.00
Processo: 2022AE1319 - Auto nº: 115983 - Reg. nº: 5822
Fiscal responsável: DANIEL RIBEIRO MAGALHÃES

Proprietário: DIONÉSIA DE LOURDES SOUZA E OUTROS
End. imóvel: RUA DAS GARÇAS, 230 - L. 35 Q. 02 - JARDIM PRIMAVERA
Cadastro: 1.4.31.03.013.35.00
Processo: 2021015685 - Auto nº: 114384 - Reg. nº: 5898
Fiscal responsável: EURIPEDES JOSE DE PAULA COSTA

Proprietário: DORA MARIA PERES E RODRIGO VIEIRA DOS SANTOS - ESPÓLIO
End. imóvel: RUA JOVIANO HONÓRIO GOMES, 1541 - L. 25 Q. G - JARDIM AEROPORTO IV
Cadastro: 1.4.32.15.014.25.00
Processo: 2019043195 - Auto nº: 110786 - Reg. nº: 5902
Fiscal responsável: EURIPEDES JOSE DE PAULA COSTA

Proprietário: EDUARDO DUARTE PEDRO E OUTROS
End. imóvel: RUA RENATO LOURENÇO FERNANDES ROSA, 2031 - L. 18 Q. 57 - JARDIM AEROPORTO III
Cadastro: 1.4.32.15.002.18.00
Processo: 2017012391 - Auto nº: 110783 - Reg. nº: 5903
Fiscal responsável: EURIPEDES JOSE DE PAULA COSTA

Proprietário: EURIPEDES
End. imóvel: RUA PIAUÍ, 1920 - L. 02 Q. 13 - PROLONGAMENTO VILA APARECIDA II
Cadastro: 1.3.12.14.012.02.00
Processo: 2021042781 - Auto nº: 116061 - Reg. nº: 5846
Fiscal responsável: MAURO TEODORO DE MORAIS

Proprietário: EVERTON DA MATA
End. imóvel: RUA ARNALDO CARBONI, 2890 - L. 06 Q. 33 - JARDIM LUIZA II
Cadastro: 1.1.32.05.008.06.00
Processo: 2020048685 - Auto nº: 116018 - Reg. nº: 5803
Fiscal responsável: CAIO VINICIUS C. R. ARAUJO

Proprietário: FERNANDO LOPES E MARIA LUCIA LOPES
End. imóvel: RUA TIRADENTES, 1505 - CENTRO
Cadastro: 1.1.11.16.010.29.01
Processo: 2005032161 - Auto nº: 115950 - Reg. nº: 5813
Fiscal responsável: ANA LAURA ANDRADE SILVA

Proprietário: FRANÇOISE FERREIRA ANDRADE DO COUTO ROSA
End. imóvel: RUA HIGINO PRIMON, 740 - L. 13 Q. 07 - DISTRITO INDUSTRIAL ONOFRE JACOMETTI
Cadastro: 1.2.14.02.015.13.00
Processo: 2020004847 - Auto nº: 116070 - Reg. nº: 5847
Fiscal responsável: ANTONIO HENRIQUE BONETTE
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Proprietário: FUNDAÇAO EDUCANDARIO PESTALOZZI
End. imóvel: RUA FREDERICO MOURA, 1411 - CIDADE NOVA
Cadastro: 1.3.11.09.009.03.11
Processo: 2020039175 - Auto nº: 116143 - Reg. nº: 5915
Fiscal responsável: ANA LAURA ANDRADE SILVA

Proprietário: ISADORA CARLINE LEITE 
End. imóvel: AVENIDA JOSÉ ARIOVALDO MAMBRINI, 2275 - P/L 39 AREA B Q. 04 - RESIDENCIAL PALERMO
Cadastro: 1.1.23.11.009.57.00
Processo: 2021049165 - Auto nº: 115969 - Reg. nº: 5817
Fiscal responsável: DANIEL RIBEIRO MAGALHÃES

Proprietário: IVONE MIGUEL JESUS DE MATOS 
End. imóvel: RUA ROSITA PUCCI RODRIGUES ALVES, 2145 - L. 14 Q. 18 - JARDIM PULICANO
Cadastro: 1.1.23.14.009.14.00
Processo: 2022AE0424 - Auto nº: 115990 - Reg. nº: 5821
Fiscal responsável: DANIEL RIBEIRO MAGALHÃES

Proprietário: JESUS CANDIDO DA SILVA E OUTRO
End. imóvel: RUA SÃO PAULO, 1263 – P/L 32 Q. 30 - VILA APARECIDA
Cadastro: 1.3.11.12.009.36.00
Processo: 2017064576 - Auto nº: 116123 - Reg. nº: 5895
Fiscal responsável: MAURO TEODORO DE MORAIS

Proprietário: JOANA D ARC NASCIMENTO DA SILVA 
End. imóvel: RUA LUIZ ANTÔNIO TARDIVO, 2345 - L. 10 Q. 15 - JARDIM PULICANO
Cadastro: 1.1.23.15.015.10.00
Processo: 2021029863 - Auto nº: 115970 - Reg. nº: 5818
Fiscal responsável: DANIEL RIBEIRO MAGALHÃES

Proprietário: JOANA DA SILVA MOTA
End. imóvel: RUA LUIZ ANTÔNIO TARDIVO, 2270 - L. 38 Q. 14 - JARDIM PULICANO
Cadastro: 1.1.23.15.014.38.00
Processo: 2021050874 - Auto nº: 115971 - Reg. nº: 5819
Fiscal responsável: DANIEL RIBEIRO MAGALHÃES

Proprietário: JOSE MARCOS ROSA E VERA LUCIA DA SILVA ROSA
End. imóvel: RUA CEARÁ, 133 - P/L 4 A Q. 15 - JARDIM PIRATININGA II
Cadastro: 1.3.12.01.012.04.00
Processo: 2022021683 - Auto nº: 114029 - Reg. nº: 5877
Fiscal responsável: VICENTE LUIZ COSTA

Proprietário: JOSSUEL AUGUSTO LACERDA DE SOUSA
End. imóvel: RUA CARMO ITAMAR FERNANDES DE CARVALHO, 910 - L. 37 Q. 11 - RESIDENCIAL SAO JOAO BATISTA 
Cadastro: 1.1.14.12.036.37.00
Processo: 2021050928 - Auto nº: 115972 - Reg. nº: 5820
Fiscal responsável: DANIEL RIBEIRO MAGALHÃES

Proprietário: LAUDELINO ITAMAR MONTEIRO
End. imóvel: AV NELSON NOGUEIRA, 2380 - L. 35 Q. 11 - JD PAULO ARCHETTI
Cadastro: 1.1.13.08.015.35.00
Processo: 2022AE1563 - Auto nº: 115977 - Reg. nº: 5826
Fiscal responsável: DANIEL RIBEIRO MAGALHÃES

Proprietário: LEANDRO GOULART LEITE
End. imóvel: RUA MAURO ROBERTO DE MATTOS, 590 - L. 12 Q. 28 - JARDM NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
Cadastro: 1.1.43.15.028.12.00
Processo: 2021042469 - Auto nº: 116085 - Reg. nº: 5918
Fiscal responsável: CAIO VINICIUS C. R. ARAUJO

Proprietário: LUCELIA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA 
End. imóvel: RUA ESMERALDA LIMA E SILVA, 2850 - P/L 13 AREA A Q. 28 - JARDIM PULICANO
Cadastro: 1.1.23.11.005.13.00
Processo: 2022AE0495 - Auto nº: 115988 - Reg. nº: 5824
Fiscal responsável: DANIEL RIBEIRO MAGALHÃES
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Proprietário: LUIZ FERNANDO FERREIRA E OUTRA
End. imóvel: RUA PIAUI, 2230 – P/L.01 Q. 63 - VILA APARECIDA
Cadastro: 1.3.12.10.023.01.02
Processo: 2020024361 - Auto nº: 116121 - Reg. nº: 5899
Fiscal responsável: MAURO TEODORO DE MORAIS

Proprietário: MARIA CELESTE ALVES MACEDO
End. imóvel: RUA JOSÉ BARCELLOS CARDOSO, 0000 - L. 42 Q. 12 - JARDIM LUIZA II
Cadastro: 1.1.32.02.011.42.00
Processo: 2020030382 - Auto nº: 116124 - Reg. nº: 5923
Fiscal responsável: CAIO VINICIUS C. R. ARAUJO

Proprietário: RAFAEL XANDER SOUZA DOS REIS
End. imóvel: RUA JOAQUINA PEREIRA DE JESUS, 905 - L. 09 Q. 02 - JARDIM NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
Cadastro: 1.1.43.11.003.09.00
Processo: 2022000036 - Auto nº: 116082 - Reg. nº: 5914
Fiscal responsável: CAIO VINICIUS C. R. ARAUJO

Proprietário: REGINA GLÓRIA TRINDADE FREITAS E RENATO BRUXELAS DE FREITAS
End. imóvel: RUA FELISBINO DE LIMA, 2109 - L. 02 Q. 04 - VILA PATRICIO
Cadastro: 1.3.11.13.012.02.00
Processo: 2020027500 - Auto nº: 116112 - Reg. nº: 5887
Fiscal responsável: FERNANDA TAVEIRA SILVA

Proprietário: ROGÉRIO RODRIGUES GARCIA E OUTRA
End. imóvel: RUA JOAQUINA PEREIRA DE JESUS, 975 - L. 02 Q. 02 - JARDIM NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
Cadastro: 1.1.43.11.003.02.00
Processo: 2021021222 - Auto nº: 116074 - Reg. nº: 5909
Fiscal responsável: CAIO VINICIUS C. R. ARAUJO

Proprietário: SIMAELTON NASCIMENTO DA SILVA E OUTRA
End. imóvel: RUA JOSÉ ADOLFO FERRREIRA, 700 - L. 44 Q. 03 - JARDIM NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
Cadastro: 1.1.43.11.004.44.00
Processo: 2021021241 - Auto nº: 116075 - Reg. nº: 5910
Fiscal responsável: CAIO VINICIUS C. R. ARAUJO

Proprietário: SOCIADEDADE ESPIRITA DE DIVULGAÇÃO E ASSISTENCIA
End. imóvel: RUA JOSÉ DO PATROCÍNIO, 2501 -  AREA INSTITUCIOANAL Q. 2501 - JARDIM BOA ESPERANÇA
Cadastro: 1.3.11.04.005.14.00
Processo: 2020057184 - Auto nº: 116122 - Reg. nº: 5897
Fiscal responsável: MAURO TEODORO DE MORAIS

Proprietário: STHEPHANY RODRIGUES ALONSO
End. imóvel: RUA JOAO DE FREITAS SOBRINHO, s/nº - P/L 26 AREA B Q. 10 - RESIDENCIAL IRINEU ZANETTI
Cadastro: 1.4.23.11.002.63.00
Processo: 2022AE1481 - Auto nº: 116021 - Reg. nº: 5842
Fiscal responsável: ADRIANA STACIARINI R. HAUCH

Proprietário: VALDEMAR DA SILVA
End. imóvel: RUA RENATO LOURENÇO FERNANDES ROSA, 1901 - L. 11 Q. 50 - JARDIM AEROPORTO III
Cadastro: 1.4.32.14.018.11.00
Processo: 2019023799 - Auto nº: 110782 - Reg. nº: 5904
Fiscal responsável: EURIPEDES JOSE DE PAULA COSTA

Proprietário: WAGNER MOURO
End. imóvel: RUA ARNALDO FERREIRA COELHO, 2350 - L. 08 Q. 10 - JARDIM PINHEIROS II
Cadastro: 1.1.31.09.013.08.00
Processo: 2020035695 - Auto nº: 116127 - Reg. nº: 5924
Fiscal responsável: CAIO VINICIUS C. R. ARAUJO

Proprietário: WALTER PONCE E SILVIA CRISTINA MAURA PONCE
End. imóvel: RUA VINÍCIOS ALEXANDRE CASSIANO, 3942 - L. 30 Q. 02 - JARDIM SAMELLO WOODS
Cadastro: 1.4.21.03.002.30.00
Processo: 2022021692 - Auto nº: 116049 - Reg. nº: 5836
Fiscal responsável: KAIO VINNICIUS P. DE ANDRADE

AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA
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IMÓVEL EM DESACORDO (PROJETO AGUARDANDO CORREÇÕES)

O Setor de Fiscalização de Obras na Construção Civil informa que verifi cou que os abaixo identifi cados edifi caram construções 
sem o respectivo projeto aprovado e possuem projetos de aprovação aguardando correções nesta Prefeitura. Como isto constitui 
infração ao que dispõem os artigos 5º, 31 e 33 da Lei Complementar Municipal Nº 371/21 (Código de Obras e Edifi cações), fi cam 
INTIMADOS os abaixo relacionados, conforme o artigo 94 da mesma lei, para no prazo de 16 (DEZESSEIS) DIAS ÚTEIS, contados 
a partir da data desta publicação, PROVIDENCIAR AS SOLICTADAS CORREÇÕES PARA A CONSEQUENTE APROVAÇÃO DO 
PROJETO DO IMÓVEL. O não atendimento da presente determinação, no prazo informado, implicará na cobrança de multa no 
valor de 10 UFMF (dez inteiros de Unidades Fiscais do Município de Franca), correspondente ao valor de R$ 719,60 (setecentos e 
dezenove reais e sessenta centavos), de acordo com o artigo 83, II, do Código de Obras e Edifi cações. O autuado terá prazo de 05 
(CINCO) dias para interpor recurso contra este Auto junto à Prefeitura Municipal de Franca.

Proprietário: ARMANDO MARTINS FILHO
End. imóvel: RUA RUTH CONRADO JACINTHO, 000 - VILA FORMOSA
Cadastro: 1.1.11.07.009.03.00
Processo: 2018024960 - Auto nº: 116132 - Reg. nº: 5907
Fiscal responsável: ANA LAURA ANDRADE SILVA

Proprietário: BEATRIZ APARECIDA LOMBARDI DE CARLOS E OUTRO
End. imóvel: RUA ABILIO  COUTINHO, 387 - L. 22 Q. 16 - BAIRRO   SÃO   JOAQUIM
Cadastro: 1.2.12.02.007.22.02
Processo: 2021049352 - Auto nº: 116109 - Reg. nº: 5882
Fiscal responsável: HÉLIO PEREIRA ROCHA

Proprietário: CLAUDIA COELHO DO COUTO ROSA E OUTROS
End. imóvel: RUA DO COMÉRCIO, 2373 - CENTRO
Cadastro: 1.1.11.15.016.14.01
Processo: 2018058484 - Auto nº: 116133 - Reg. nº: 5906
Fiscal responsável: ANA LAURA ANDRADE SILVA

Proprietário: IRMAOS MAGLIO EMPREENDIMENTOS LTDA
End. imóvel: AVENIDA NELSON NOGUEIRA, 2260 - L. 40 Q. 10 - JARDIM DAS PALMEIRAS
Cadastro: 1.1.12.05.004.40.00
Processo: 2021007176 - Auto nº: 115974 - Reg. nº: 5833
Fiscal responsável: DANIEL RIBEIRO MAGALHÃES

Proprietário: IRMAOS MAGLIO EMPREENDIMENTOS LTDA 
End. imóvel: AVENIDA NELSON NOGUEIRA, 2030 - L. 23/24 Q. 09 - JARDIM PAULO ARCHETTI
Cadastro: 1.1.12.09.012.24.00
Processo: 2021008768 - Auto nº: 115975 - Reg. nº: 5834
Fiscal responsável: DANIEL RIBEIRO MAGALHÃES

Proprietário: JEAN CARLOS DE SOUZA 
End. imóvel: AVENIDA DOUTOR SEVERINO MARCIO PEREIRA MEIRELLES, 2159 - L. P/L 26 AREA B Q. 07 - VILLAGIO MUNDO 
NOVO
Cadastro: 1.1.23.08.001.39.00
Processo: 2021022875 - Auto nº: 115953 - Reg. nº: 5832
Fiscal responsável: DANIEL RIBEIRO MAGALHÃES

Proprietário: LUCIANO   FADEL   RIBEIRO
End. imóvel: AVENIDA FREI GERMANO, 1952 - L. B 01 Q. - - ESTAÇÃO
Cadastro: 1.1.11.13.018.16.01
Processo: 2021052319 - Auto nº: 116111 - Reg. nº: 5883
Fiscal responsável: HÉLIO PEREIRA ROCHA

Proprietário: LUZINETE DE OLIVEIRA PINTO LIBONI E OUTRO
End. imóvel: RUA FRANCISCO PESCE, 366 - L. 18 Q. 21 - VILA NOSSA SENHORA DAS GRACAS
Cadastro: 1.3.11.01.013.18.00
Processo: 2015020730 - Auto nº: 116056 - Reg. nº: 5837
Fiscal responsável: ANA LAURA ANDRADE SILVA

Proprietário: MARIA JOSÉ SILVA MERCURI E OUTROS
End. imóvel: RUA ALBERTO DE AZEVEDO, 1542 - L. P/L09 Q. 02 - JARDIM CALIFÓRNIA
Cadastro: 1.1.12.12.002.10.01
Processo: 2018049188 - Auto nº: 116043 - Reg. nº: 5835
Fiscal responsável: HÉLIO PEREIRA ROCHA
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Proprietário: RODRIGO ANTONIO CINTRA
End. imóvel: RUA SÃO SEBASTIÃO, 391 - L. 09 Q. 11 - PROL. VILA   SANTOS DUMONT
Cadastro: 1.1.12.12.005.02.00
Processo: 2019040594 - Auto nº: 116042 - Reg. nº: 5815
Fiscal responsável: HÉLIO PEREIRA ROCHA

Proprietário: SILVANA FERNANDES ALVES
End. imóvel: RUA   AMÉRICO CARVIÉRI, 1128 - L. 09 Q. 30 - VILA RAYCOS
Cadastro: 1.1.12.15.030.08.00
Processo: 2021048160 - Auto nº: 116102 - Reg. nº: 5879
Fiscal responsável: HÉLIO PEREIRA ROCHA

Proprietário: STELAMARIS DIAS MILHIM
End. imóvel: RUA ANA CUSTÓDIO PERISSE, 1029 - L. 05 Q. 03 - SÃO JOAQUIM
Cadastro: 1.2.12.03.019.05.00
Processo: 2021009189 - Auto nº: 116125 - Reg. nº: 5900
Fiscal responsável: HÉLIO PEREIRA ROCHA

AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA
ENTULHO EM VIA PÚBLICA OU IMÓVEL PARTICULAR

O Setor de Fiscalização de Obras na Construção Civil informa que constatou que o abaixo identifi cado vem depositando entulhos e/ou 
inservíveis no logradouro público e/ou em imóvel particular. Como isso constitui infração ao que dispõe o artigo 146 da Lei Municipal 
Nº 2047/72 (Código de Posturas), fi ca INTIMADO o abaixo relacionado, nos termos do artigo 492 da citada lei, para no prazo de 
02 (DOIS) DIAS, contados a partir da data desta publicação, RETIRAR OS ENTULHOS E/OU INSERVÍVEIS E PROVIDENCIAR A 
LIMPEZA DO LOCAL. O não atendimento da presente intimação, no prazo estabelecido, implicará na cobrança de multa no valor 
de 6,67 UFMF (seis inteiros e sessenta e sete centésimos de Unidades Fiscais do Município de Franca), correspondente ao valor 
de R$ 479,97 (quatrocentos e setenta e nove reais e noventa e sete centavos),.de acordo com os artigos 509 e 513 do Código de 
Posturas. O autuado terá prazo de 05 (CINCO) dias para interpor recurso contra este Auto junto à Prefeitura Municipal de Franca.

Proprietário: ROSELI APARECIDA DE OLIVEIRA MARUSCHI
End. imóvel: RUA JOAO DE FREITAS SOBRINHO, s/nº -   P/L 27 AREA B Q. 10 - RESIDENCIAL IRINEU ZANETTI
Cadastro: 1.4.23.11.002.62.00
Processo: 2022000000 - Auto nº: 116022 - Reg. nº: 5843
Fiscal responsável: ADRIANA STACIARINI R. HAUCH

AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA EM DOBRO
CONSTRUÇÃO EM DESACORDO

O Setor de Fiscalização de Obras na Construção Civil informa que verifi cou que os abaixo identifi cados edifi caram construções em 
desacordo com o respectivo projeto aprovado pela Prefeitura. Como isto constitui infração ao que dispõem os artigos 5º, 31 e 33 
da Lei Complementar Municipal Nº 371/21 (Código de Obras e Edifi cações), fi cam INTIMADOS os abaixo relacionados, conforme o 
artigo 94 da citada lei, para no prazo de 16 (DEZESSEIS) DIAS ÚTEIS, contados a partir da data desta publicação, PROVIDENCIAR 
A REGULARIZAÇÃO DO PROJETO DO IMÓVEL. O não atendimento da presente determinação, no prazo informado, implicará 
na cobrança de multa em dobro, devido à recorrência da infração, no valor de 20,00 UFMF (vinte inteiros de Unidade Fiscal do 
Município de Franca), correspondente ao valor de R$ 1.439,20 (hum mil quatrocentos e trinta e nove reais e vinte centavos), de 
acordo com os artigos 83, II, e 89 do Código de Obras e Edifi cações. O autuado terá prazo de 05 (CINCO) dias para interpor recurso 
contra este Auto junto à Prefeitura Municipal de Franca.

Proprietário: ANGELA MARIA DE SOUSA 
End. imóvel: RUA JOSE DA CUNHA PRADO, 885 - L. 09 Q. 11 - RESIDENCIAL SÃO JOÃO BATISTA
Cadastro: 1.1.14.12.036.09.00
Processo: 2021006193 - Auto nº: 115981 - Reg. nº: 5827
Fiscal responsável: DANIEL RIBEIRO MAGALHÃES

Proprietário: EDILSON   ALBERTO NORONHA
End. imóvel: RUA DOUTOR ANTÔNIO PETRÁGLIA, 810 - L. 04 Q. 02 - JARDIM CALIFÓRNIA
Cadastro: 1.1.12.15.002.05.00
Processo: 2022022354 - Auto nº: 116076 - Reg. nº: 5859
Fiscal responsável: HÉLIO PEREIRA ROCHA

AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA EM DOBRO
IMÓVEL SEM HABITE-SE

O Setor de Fiscalização de Obras na Construção Civil informa que verifi cou que os imóveis abaixo identifi cados se encontram 
concluídos e/ou ocupados e não possuem HABITE-SE. Como isto constitui infração ao que dispõe o artigo 35 da Lei Complementar 
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MEIO AMBIENTE
 ATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO Nº 36 DE 2022

Junta Administrativa de Recursos de Infrações Ambientais (JARI AMBIENTAL)

No dia 06 de outubro de 2022 (quinta-feira), às 14h (de Brasília), em sala de reuniões virtual, sob a Presidência de Kaique Souza 
Pedaes e com a participação de Donizete Augusto de Barros, membro representante do COMDEMA (Conselho Municipal de 
Desenvolvimento Sustentável e Saneamento Básico), e do Cap. Deivid Gabriel de Melo, membro representante da Polícia Militar 
Ambiental, foi realizada a sessão de julgamento nº 36 de 2022 da JARI AMBIENTAL. Na sessão, houve o julgamento de defesas 
prévias apresentadas aos seguintes Autos de Infração Ambiental: 1226, 623, 1228, 1229, 1230, 678, 1227. As decisões sintéticas 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Franca, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, com base na lei federal nº 10.257, de 10 de julho 
de 2001 (Estatuto da Cidade) e diretrizes da municipalidade, vem por meio deste, convidá-lo a participar da AUDIÊNCIA PÚBLICA 
para exposição do PROJETO DE APROVAÇÃO DE CONSTRUÇÃO COMERCIAL e seu Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV, 
que se realizará em 24 de outubro de 2022, às 15:00 horas, de forma remota Audiência Pública - Projeto de edifi cação Comercial 
através do link: https://meet.google.com/iiq-ftdq-efw
 Processo nº 2022AE1013
 Local: AV. ISMAEL ALONSO Y ALONSO - DR. DE 00001 A 2266. Pedreira. Franca/SP. 
 Matrícula: 57.959 (1º ORIF-SP) 

Os projetos e o Estudo de Impacto de Vizinhança, fi carão disponíveis para consulta dos interessados, que poderão solicitar cópia 
até a data audiência através do e-mail: aprovacaodeprojetos@franca.sp.gov.br
As pessoas presentes poderão intervir oralmente até 05 (cinco) minutos e também, enviar manifestação escrita e/ou documental, 
através do e-mail: aprovacaodeprojetos@franca.sp.gov.br anotando-se.
As despesas com a publicação deste Edital correm às expensas do interessado.

Franca, 06 de outubro de 2022.
Nicola Rossano Costa

Secretário de Infraestrutura

Municipal Nº 371/21 (Código de Obras e Edifi cações), fi cam INTIMADOS os abaixo relacionados, nos termos do artigo 94 da 
citada lei, para no prazo de 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS, contados a partir da data desta publicação, PROVIDENCIAR O HABITE-SE DO 
IMÓVEL. O não atendimento da presente determinação, no prazo informado, implicará na cobrança de multa em dobro, devido à 
recorrência da infração, no valor de 24,00 UFMF (vinte e quatro Unidades Fiscais do Município de Franca), correspondente ao valor 
de R$ 1.727,04 (hum mil setecentos e vinte e sete reais e quatro centavos), de acordo com os artigos 84, II, e 89 do Código de 
Obras e Edifi cações. O autuado terá prazo de 05 (CINCO) dias para interpor recurso contra este Auto junto à Prefeitura Municipal 
de Franca.

Proprietário: BSP EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS R9 LTDA
End. imóvel: RUA MONSENHOR ROSA, 1685 - CENTRO
Cadastro: 1.2.11.03.023.05.00
Processo: 2018044039 - Auto nº: 116114 - Reg. nº: 5885
Fiscal responsável: FERNANDA TAVEIRA SILVA

Proprietário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CLAUDIA TAVARES BATISTA
End. imóvel: RUA EDINALDO DE OLIVEIRA, 2180 - L. 27 Q. 12 - JARDIM PULICANO
Cadastro: 1.1.23.15.012.27.00
Processo: 2020003160 - Auto nº: 115917 - Reg. nº: 5814
Fiscal responsável: DANIEL RIBEIRO MAGALHÃES

Proprietário: CARLOS ALVES PEREIRA E MARIA INES ZANETTI PEREIRA
End. imóvel: RUA GENERAL CARNEIRO, 2256 - L. 16 Q. 73 - SÃO JOSÉ
Cadastro: 1.4.11.01.012.08.00
Processo: 2020057282 - Auto nº: 116115 - Reg. nº: 5884
Fiscal responsável: FERNANDA TAVEIRA SILVA

Proprietário: JULIANA ESTELA MOURO
End. imóvel: RUA INACIA MARQUES REIS, 2245 - L. 04 Q. 15 - RESIDENCIAL PALERMO
Cadastro: 1.1.23.16.004.04.00
Processo: 2021031451 - Auto nº: 115973 - Reg. nº: 5816
Fiscal responsável: DANIEL RIBEIRO MAGALHÃES

Franca, 6 de outubro de 2022.
Marciel Montalvane Barbosa

 Fiscalização de Obras na Construção Civil
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seguem abaixo, para, consoante o disposto no caput do art. 7º do Decreto nº 11.364, de 26 de novembro de 2021, serem publicadas 
junto desta ata no Diário Ofi cial do Município, valendo a publicação como notifi cação aos interessados:

Auto de Infração Ambiental: 1226
Defesa prévia apresentada por meio do processo administrativo: 2022035155
Decisão sintética: a defesa prévia não foi acolhida. Assim, fi ca mantida a penalidade imposta por meio do Auto de Infração Ambiental. 
Não havendo no Código do Meio Ambiente do Município de Franca critérios para a imposição de penalidade em patamar diverso do 
mínimo, impõe-se penalidade no patamar mínimo estabelecido pelo art. 63, inciso XIX, do Código do Meio Ambiente do Município 
de Franca.

Auto de Infração Ambiental: 623
Defesa prévia apresentada por meio do processo administrativo: 2022035290
Decisão sintética: a defesa prévia não foi acolhida. Assim, fi ca mantida a penalidade imposta por meio do Auto de Infração Ambiental. 
Não havendo no Código do Meio Ambiente do Município de Franca critérios para a imposição de penalidade em patamar diverso do 
mínimo, impõe-se penalidade no patamar mínimo estabelecido pelo art. 63, inciso XIX, do Código do Meio Ambiente do Município 
de Franca.

Auto de Infração Ambiental: 1228
Defesa prévia apresentada por meio do processo administrativo: 2022036022
Decisão sintética: a defesa prévia não foi acolhida. Assim, fi ca mantida a penalidade imposta por meio do Auto de Infração Ambiental.

Auto de Infração Ambiental: 1229
Defesa prévia apresentada por meio do processo administrativo: 2022036308
Decisão sintética: arquivamento do procedimento em razão do acolhimento da defesa prévia, não se impondo qualquer penalidade.

Auto de Infração Ambiental: 1230
Defesa prévia apresentada por meio do processo administrativo: 2022036311
Decisão sintética: arquivamento do procedimento em razão do acolhimento da defesa prévia, não se impondo qualquer penalidade.

Auto de Infração Ambiental: 678
Defesa prévia apresentada por meio do processo administrativo: 2022036322
Decisão sintética: a defesa prévia não foi acolhida. Assim, fi ca mantida a penalidade imposta por meio do Auto de Infração Ambiental.

Auto de Infração Ambiental: 1227
Defesa prévia apresentada por meio do processo administrativo: 2022036342
Decisão sintética: a defesa prévia não foi acolhida. Assim, fi ca mantida a penalidade imposta por meio do Auto de Infração Ambiental. 
Não havendo no Código do Meio Ambiente do Município de Franca critérios para a imposição de penalidade em patamar diverso do 
mínimo, impõe-se penalidade no patamar mínimo estabelecido pelo art. 63, inciso XIX, do Código do Meio Ambiente do Município 
de Franca.

A íntegra das decisões está disponível no processo administrativo por meio do qual foi apresentada a defesa prévia.
Como nada mais havendo a ser tratado, às 14h06 o Senhor Presidente deu por encerrada a reunião, da qual, para constar, foi por 
ele lavrada a presente ata, lida na presença de todos, sendo devidamente APROVADA e assinada.

Franca/SP, 06 de outubro de 2022.
KAIQUE SOUZA PEDAES

Presidente da JARI AMBIENTAL

DONIZETE AUGUSTO DE BARROS
COMDEMA

CAP. DEIVID GABRIEL DE MELO
Polícia Militar Ambiental
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