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ATOS OFICIAIS
PODER EXECUTIVO

SAEP

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO  DE  CONTRATO  -  CONTRATO  Nº  37/2021 
CONTRATANTE: SAEP – Serviço de Água e Esgoto de 
Pirassununga  CONTRATADA:  ISOCOMPÓSITOS 
EIRELI.  OBJETO:  Fabricação de  guarda-corpo,  escada 
marinheiro, portão e plataforma na E.T.E. Laranja Azeda, 
com substituição das peças existentes, fornecimento de 
mão  de  obra  e  materiais  para  instalação,  conforme 
especificações  do  ANEXO  I  e  demais  exigências  do 
edital. Valor R$ 230.000,00. Pregão Presencial 03/2021. 
Assinatura: 14 de abril de 2021. Pirassununga, 14 de abril 
de 2021. João Alex Baldovinotti – Superintendente

CONTRATO
                                   
Contrato nº 033/2021. 
CONTRATANTE: SAEP –  Serviço de Água e Esgoto de 
Pirassununga.   CONTRATADA: EIMILY PAMELA VIEIRA 
MACHADO 36631174805. OBJETO: Execução de 
calçada de concreto, pedra portuguesa, ardósia e 
Miracema.. Valor  R$ 39.920,00. Prazo 12 meses: 
Modalidade Dispensa, assinatura  07 de abril de 2021. 
João Alex Baldovinotti,  – Superintendente

Secretaria Municipal de Finanças

Dr. Milton Dimas Tadeu Urban, Prefeito Municipal, no uso 
de suas atribuições legais, como ordenador de despesas 
do Município, e conforme artigo 5º da Lei 8666/93:
“Art. 5º- Todos os valores, preços e custos utilizados 
nas licitações terão como expressão monetária a 
moeda corrente nacional ressalvada o disposto no 
art. 42 desta Lei, devendo cada unidade da 
Administração no pagamento das obrigações 
relativas ao fornecimento de bens, locações, 
realização de obras e prestação de serviços, 
obedecer, para cada fonte diferenciada recursos, a 
estrita ordem cronológica das datas de suas 
exigibilidades, salvo quando presentes relevantes 
razões de interesse público e mediante prévia 
justificativa da autoridade competente, devidamente 
publicada.” 

C.I. Nº 33/2021: Em atendimento ao art. 5º da Lei nº 
8.666/93, justificamos a quebra da ordem cronológica 
para pagamento do fornecedor H NET TELECOM LTDA; 
CNPJ nº 31.422.658/0001-15. Trata-se de fornecimento 
de link de internet de fibra ótica para diversas Secretarias 
da Municipalidade através do contrato número 90/2020. 
Justifica-se a referida quebra, pois devido ao atraso, o 
fornecedor reduziu o serviço prestado, e o atraso maior 
que 90 dias, sujeita a sanções previstas na lei de 
licitação, inclusive com a paralisação do serviço. Tendo 
em vista o acima justificado, assinamos a presente para 
que a mesma surta seus efeitos jurídicos e legais, 
devendo ser efetuado o referido pagamento e as 
publicações necessárias.   
Fornecedor: H NET TELECOM LTDA, Empenhos: 
2784/2021, 2788/21, 2785/21, 2790/21, 131/21, 2795/21, 
2792/21, 2787/21, 2786/21, 2789/21, 130/21, 2791/21, 
127/21, Notas Fiscais: 50819, 50828, 50823, 50829, 
50825, 50824, 50826, 50820, 50830, 50821, 50827 e 
50831, Valor bruto das Notas Fiscais: R$ 3.615,60, 
Descontos: 0, Valor líquido: R$ 3.615,60, Vencimento: 
30/03/2021, Pagamento: 12/04/2021, Recurso: Recursos 
Próprio, fonte de aplicação, 1100000, 5100000 e 
2200000.
Pirassununga, 14 de abril de 2021. Dr. Milton Dimas 
Tadeu Urban. Prefeito Municipal.

Dr. Milton Dimas Tadeu Urban, Prefeito Municipal, no uso 
de suas atribuições legais, como ordenador de despesas 
do Município, e conforme artigo 5º da Lei 8666/93:
“Art. 5º- Todos os valores, preços e custos utilizados 
nas licitações terão como expressão monetária a 
moeda corrente nacional ressalvada o disposto no 
art. 42 desta Lei, devendo cada unidade da 
Administração no pagamento das obrigações 
relativas ao fornecimento de bens, locações, 
realização de obras e prestação de serviços, 
obedecer, para cada fonte diferenciada recursos, a 
estrita ordem cronológica das datas de suas 
exigibilidades, salvo quando presentes relevantes 
razões de interesse público e mediante prévia 
justificativa da autoridade competente, devidamente 
publicada.” 
C.I. Nº 159/2021: Em atendimento ao art. 5º da Lei nº 
8.666/93, justificamos a quebra da ordem cronológica 
para pagamento do fornecedor G-ENERGY 
ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA EPP; CNPJ nº 
05.212.966/0001-06. Trata o referido pagamento da 
execução dos serviços contínuos no sistema de 
iluminação pública (Data referência: 12/01/2021 a 
11/02/2021); o pagamento deverá ser feito, uma vez que 
os serviços já foram prestados, permitindo assim a 
continuidade sem tumulto, da prestação dos serviços. 
Destarte, motivo pelo qual justificamos a quebra da 
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ordem cronológica para pagamento do fornecedor acima 
indicado. Tendo em vista o acima justificado, assinamos a 
presente para que a mesma surta seus efeitos jurídicos e 
legais, devendo ser efetuado o referido pagamento e as 
publicações necessárias.   
Fornecedor: G-ENERGY ENGENHARIA E 
CONSULTORIA LTDA EPP;
Empenho: 476/2021, Nota Fiscal: 1038, Valor bruto da 
Nota Fiscal: R$ 50.709,06, Descontos: IR – R$ 608,51 e
ISS –  R$ 2.535,45, Valor líquido: R$ 47.565,10, 
Vencimento: 23/03/2021, Pagamento: 13/04/2021, 
Recurso: Recursos Próprio, fonte de aplicação 1100000. 
Pirassununga, 14 de abril de 2021. Dr. Milton Dimas 
Tadeu Urban. Prefeito Municipal.

Secretaria Municipal
de Administração

PORTARIA

–   PORTARIA     Nº     161/2021   –  

“Cria a Comissão Técnica multidisciplinar de apoio para 
realização de gestão e apoio a manutenção dos serviços 
públicos de saúde no âmbito da Irmandade da Santa 
Casa de Misericórdia de Pirassununga, e dá outras 
providências.”.....................................

DR. MILTON DIMAS TADEU URBAN, Prefeito Municipal 
de Pirassununga, Estado de São Paulo.

No exercício do cargo e uso das prerrogativas legais; e,

Considerando estar o Município de Pirassununga sob a 
égide da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde e 
ainda a responsabilidade frente à descentralização 
instituída pelo Sistema Único de Saúde - SUS para 
atendimento médico-hospitalar da população em geral e a 
obrigatoriedade do Município em prestar, com a 
cooperação técnica e financeira da União e do Estado, 
serviços de atendimento à saúde da população;
Considerando que a Irmandade da Santa Casa de 
Misericórdia de Pirassununga atende a plenitude dos 
pacientes pelo Sistema Único de Saúde – SUS, meta que 
o Poder Público quer manter e aprimorar;
Considerando que a saúde é um direito de todos e dever 
do Estado, competindo ao Município garantir esse direito 
mediante acesso universal e igualitário às ações e 
serviços atinentes, em todos os níveis, bem como 
atendimento integral ao indivíduo, abrangendo a 
promoção, preservação e recuperação da saúde;

Considerando que as ações e serviços de saúde são de 
relevância pública, cabendo ao Poder Público sua 
regulamentação, fiscalização e controle, sendo que sua 
execução deve ser feita, preferencialmente, através de 
serviços públicos e, supletivamente, por serviços de 
terceiros;
Considerando que o Sistema Municipal de saúde é 
financiado com recursos do orçamento do Município, do 
Estado e da União, além de outras fontes, sendo que as 
instituições privadas de saúde estão sob o controle do 
setor público, conforme os Códigos Sanitários nacional, 
estadual e municipal, e as normas do SUS –  Sistema 
Único de Saúde, no que se refere ao controle de 
qualidade das condições de prestação de serviços e à 
qualidade de informações e registro de atendimento;
Considerando que ao Município compete a organização, 
direção e gestão das ações e serviços de saúde, 
executados pelo SUS em seu âmbito territorial e à 
direção municipal deste órgão compete controlar e 
fiscalizar os procedimentos privados de saúde;
Considerando que compete ao Chefe do Poder Executivo 
Municipal, fiscalizar e defender os interesses e direitos do 
Município, bem como adotar, de acordo com a Lei, todas 
as medidas administrativas de utilidade pública, bem 
como prover os serviços da Administração Pública;
Considerando que a Santa Casa de Misericórdia de 
Pirassununga é o único equipamento hospitalar 
responsável pelo atendimento dos usuários do SUS 
havendo, portanto, a necessidade de garantir esse 
atendimento de forma ética, eficaz, com humanização e 
qualidade;
Considerando a necessidade de se garantir o 
funcionamento com qualidade de todos os setores do 
hospital, dos serviços médicos hospitalares em todas as 
especialidades, e condições adequadas de trabalho para 
os profissionais envolvidos a fim de que o hospital possa 
atender às necessidades dos pacientes com dignidade e 
respeito;
Considerando que devido ao desinteresse do quadro de 
associados (irmãos) em compor chapa para nova 
diretoria, conforme Ata da última reunião da mesa datada 
de dezoito de março de dois mil e vinte um, expôs ainda 
mais a problemática administrativa verificada (Anexo);
Considerando o agravamento de tais situações ampliadas 
pelo vasto reflexo da Pandemia do COVID-19, que 
desestabilizou toda estrutura tanto física, funcional e 
pessoal da entidade e que, vem ocasionando vasta e 
negativa repercussão social;
Considerando a necessidade do Poder Público Municipal 
fazer-se presente através de representantes com poderes 
especiais de administração, organização e gerenciamento 
hospitalar, não constituindo ato de discricionariedade 
contra os direitos da Irmandade da Santa Casa de 
Misericórdia de Pirassununga, mas sim, de recuperação 
do hospital para prestação de serviço público relevante, 
assistência médico-hospitalar, atendendo às 
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necessidades coletivas urgentes e necessárias, visto o 
teor da Ata da Assembleia Geral realizada em 18/03/2021 
(cópia anexa).

R E S O L V E :

Art. 1° Criar uma Comissão Técnica multidisciplinar, 
consultiva, com atribuições específicas de acompanhar 
os trabalhos de administração e gestão junto a Santa 
Casa de Misericórdia de Pirassununga, e garantir a 
manutenção dos serviços em sua integralidade, no 
âmbito Municipal, na Irmandade da Santa Casa de 
Misericórdia de Pirassununga.

Art. 2° Conforme a deliberalidade de um período de 
transição decidido em Assembleia Geral, constante da 
Ata em anexo, RESOLVE manter em comum acordo o Sr. 
EDNALDO BARBOSA LIMA, brasileiro, divorciado, militar 
da reserva, nascido aos 10/01/1947, portador do RG 
182.965 MAER e do CPF/MF sob nº 059.557.349-53, 
residente e domiciliado na Alameda dos Manacás, nº 
4229, Cidade Jardim, na cidade de Pirassununga/SP, na 
função por ele já exercida de PROVEDOR da Santa Casa 
de Misericórdia de Pirassununga.

Art. 3° No exercício de suas atribuições, caberá ao 
PROVEDOR, em conjunto com a COMISSÃO, praticar 
todos e quaisquer atos necessários a garantir a plenitude 
do atendimento dos pacientes, usuários dos serviços 
prestados pela Santa Casa, meta a ser mantida e 
aprimorada, entre outros:
I - requisitar serviços de repartições públicas municipais e 
solicitá-los a repartições de outras esferas de governo 
indispensáveis ao cumprimento de sua missão;
II - gerir os recursos destinados ao nosocômio, unidades 
e pessoal requisitados, podendo, para isso, movimentá-
los e, se necessário, movimentar, abrir ou encerrar contas 
bancárias, buscando o equilíbrio e devido atendimento da 
saúde local;
III - admitir e demitir colaboradores, bem como gerenciar 
toda administração pessoal necessária ao bom 
andamento dos serviços do hospital e sua composição 
técnico administrativo;
IV - providenciar inventário dos bens e equipamentos, 
além dos respectivos laudos e relatórios da situação 
fática do hospital e Santa Casa de Misericórdia de 
Pirassununga;
V - verificar quais as necessárias medidas de ordem 
técnica, administrativa, jurídica e financeira serão 
necessárias ao restabelecimento do pleno funcionamento 
da Santa Casa, inclusive mediante a instauração de 
auditoria específica se necessário for;
VI - promover as adequações necessárias para 
realização de nova eleição para composição da mesa 
diretiva, uma vez que a mesma não se mostrou 
suficientemente eficaz em sua última tentativa de 

composição para novo mandato; (Ata anexa)

Art. 4° O PROVEDOR em conjunto com a COMISSÃO 
elaborarão, com periodicidade mensal, relatório 
circunstanciado das ações e prestações de contas parcial 
dos trabalhos desenvolvido no período de sua atuação, 
bem como ao final de sua gestão, relatório conclusivo e 
prestação de contas final e consolidada.

Art. 5° Caberá a COMISSÃO acompanhar e dar suporte 
aos trabalhos desenvolvidos pelo PROVEDOR, nas 
ações a serem implementadas visando garantir a 
regularização integral dos serviços.

Art. 6° Ficam nomeados para compor a presente 
Comissão Técnica:

I - Pela Secretaria Municipal de Saúde:
a) Edgar Saggioratto

II - Pelo Corpo da Santa Casa de Misericórdia de 
Pirassununga:
a) Jeferson Luiz Ferreira
b) Maria Salete J. Carvalho
c) Ricardo Augusto Mesquita
d) Amador Sebastião Mistieri Júnior

III - Pela Secretaria Municipal de Finanças:
a) Luiz Carlos Montagnero Filho

IV - Pela Procuradoria Geral do Município:
a) Tiago Alberto Freitas Varisi

Art. 7° Os membros nomeados exercerão suas funções 
durante o período de 60 (sessenta) dias, podendo ser 
prorrogada ou alterada, por interesse e a critério da 
administração.

Art. 8° Os trabalhos realizados pela Comissão e 
Provedor, não serão remunerados.

Art. 9° Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

Pirassununga, 14 de abril de 2021.
DR. MILTON DIMAS TADEU URBAN
Prefeito Municipal

Publicada na Portaria.
Data supra.

GEÓRGIA AUGUSTA ORTENZI.
Secretária Municipal de Administração.
dag/.
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Seção de Recursos Humanos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO CPPMP 001/2018

CONVOCAÇÃO PARA A PROVA PRÁTICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA, em vista do que consta no Edital de Concurso Público CPPMP 
001/2018, torna pública a data, horário e local para a realização da Prova Prática, ficando convocados os candidatos 
habilitados no Emprego abaixo, de acordo com os critérios de convocação previstos no Edital:

201 – COZINHEIRO
Conforme item 08.01.02. do edital, serão convocados os candidatos aprovados e melhor classificados na Prova 
Objetiva, observando a ordem de classificação de acordo com a quantidade especificada a seguir:

Cód
. Empregos Quantidade de Candidatos a serem convocados

201 Cozinheiro 20 primeiros e mais aqueles que empatarem em nota com o 20º

De acordo com a informação acima, a convocação baseou-se na nota de corte conforme abaixo:

Cód. Empregos Acertos Nota de Corte

201 Cozinheiro 36 90,00

IMPORTANTE:

A) Os candidatos abaixo relacionados deverão comparecer na data, local e horário indicado para suas Provas 
com antecedência para evitar aglomerações na entrada;

B) Os candidatos deverão comparecer ao local de realização da prova usando OBRIGATORIAMENTE 
MÁSCARA, sem a qual o candidato NÃO poderá fazer a prova.

C) Os candidatos deverão observar os cuidados individuais de higiene recomendados para a prevenção do 
contágio do COVID-19.

OBSERVAÇÕES SOBRE AS MEDIDAS DE PREVENÇÃO:

1 - Todas as medidas de segurança com relação a pandemia do COVID-19 serão adotadas de acordo com as 
orientações e legislações pertinentes;
2 - A SHDias Consultoria e Assessoria não se responsabilizará por fornecimento de máscaras aos candidatos no 
dia de prova;
3 - Os candidatos poderão levar seu próprio álcool em gel para uso individual durante a prova, desde que ele esteja 
armazenado em embalagem transparente e sem rótulo; e
4 - No local de prova serão observados os cuidados de distanciamento social e higienização, conforme orientações 
vigentes.

D) Os candidatos convocados deverão apresentar documentos, conforme Termo de Convocação:
- Documento oficial de identificação com foto original.

OS CANDIDATOS QUE NÃO APRESENTAREM OS DOCUMENTOS INDICADOS ACIMA, SERÃO AUTOMATICAMENTE 
DESCLASSIFICADOS DO CONCURSO PÚBLICO.
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OBSERVAÇÕES DA PROVA PRÁTICA:

Item     06.03.01.     DO     EDITAL  : A Prova Prática, de caráter ELIMINATÓRIO será avaliado na escala de 0     (zero)     a     10   
(dez)     pontos  , que serão somados a pontuação obtida na Prova Escrita, sendo que o candidato que     não     lograr     no   
mínimo     5     (cinco)     pontos     estará     automaticamente     desclassificado  .

E)  candidato deverá se apresentar para a realização da Prova Prática, trajando OBRIGATORIAMENTE vestimenta 
apropriada para a prática, sob pena de impedimento da realização da Prova Prática.

F) Não haverá concessão de avaliação diferenciada ou possibilidade de adiamento ou remarcação da Prova Prática 
nos casos de alterações físicas, psíquicas ou orgânicas, mesmo que temporárias (gravidez, estados menstruais, 
indisposições, cãibras, contusões, luxações, fraturas etc.) que impossibilitem a realização dos testes ou diminuem ou 
limitem a capacidade física dos candidatos, não sendo concedido qualquer tratamento privilegiado, respeitando-se o 
princípio da isonomia;

G) Os candidatos somente poderão realizar a Prova Prática no horário agendado nesta Convocação. Não haverá 
a possibilidade de solicitação de troca de horário por qualquer que seja o motivo alegado. Os candidatos que porventura 
comparecerem em horário diferente do estabelecido nesta convocação não poderão realizar seus testes, sendo, 
portanto, considerados desclassificados do referido Concurso Público;

H) Poderá haver tempo de espera para os candidatos convocados;

I) A todos os candidatos, antes do início da prova, será obrigatória a assinatura na lista de presença, além de 
repassadas orientações e instruções sobre os exercícios, bem como, o seu tempo de realização; e 

J) As listagens de candidatos convocados para a Prova Prática encontram-se em ORDEM ALFABÉTICA. Os 
candidatos desclassificados não constam desta listagem, ficando seus resultados disponíveis para consulta somente 
pela internet através do site da SHDIAS CONSULTORIA E ASSESSORIA - www.shdias.com.br.

CONVOCADOS     PARA     PROVA     PRÁTICA:      201   –   Cozinheiro  

Data: 23/05/2021 (DOMINGO)
Local: Cozinha Comunitária de Pirassununga
Endereço: Rua Francisco Eugênio Malaman, nº 30, Jd. Carlos Gomes, CEP 13.633-060, Pirassununga/SP
Atividade: Executar no tempo estabelecido, tarefas solicitadas pelo avaliador, simulando um dia habitual de trabalho 
em equipe, em cozinhas responsáveis por alimentação para coletividades, preparo dos alimentos com base no cardápio 
fornecido no momento da Prova Prática, utilizando-se os utensílios e equipamentos disponíveis, mantendo a ordem e a 
limpeza do material utilizado para preparação dos alimentos.

Horário: 08:00h
201 – COZINHEIRO

Inscrição Candidato Data Nasc. Total Acertos Total de Pontos
1334 ALINE CARVALHO 21/07/1978 36 90

68 AMAURI JUNQUEIRA ROSA JUNIOR 19/05/1985 36 90
1158 ANA BEATRIZ BARBOZA CARVALHO 29/11/1996 36 90
1557 CARLA MARIA FERREIRA DE ALMEIDA 19/07/1976 38 95
1857 CARLOS EDUARDO BONIFÁCIO FIGUEIREDO 03/05/1994 37 92,5

9 CAROLINA CENZI DOS SANTOS 18/12/1991 37 92,5
604 CÁTIA ELENA DE GODOY MAFRA 08/02/1972 37 92,5

1474 CINTIA DA SILVA TELLES CORREA 02/10/1993 37 92,5
2325 CLAUDINÉIA FERREIRA FREITAS 15/06/1995 39 97,5
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Horário: 09:00h
201 – COZINHEIRO

Inscrição Candidato Data Nasc. Total Acertos Total de Pontos
1271 DAIANE HELENA PEDRO VIANA 14/02/1989 36 90
260 DEBORA CRISTINA COLLICINI DA CUNHA 09/12/1976 37 92,5

2317 DÉBORA CRISTINA DOS SANTOS CARVALHO 27/12/1986 37 92,5
145 DENIZE GOMES DE OLIVEIRA 02/10/1977 36 90

2241 EDILENE DE LIMA GARCIA MARQUES 27/06/1975 36 90
2427 ELAINE CRISTINA GALVÃO DOS SANTOS 02/07/1981 37 92,5
300 ELISABETE MARTINS DE SOUZA 20/03/1965 37 92,5

2353 FÁTIMA SEREDÔNIO DE OLIVEIRA 17/04/1997 36 90
1595 JEANE KEROLYN KOBORI 12/09/1990 36 90

Horário: 10:00h
201 – COZINHEIRO

Inscrição Candidato Data Nasc. Total Acertos Total de Pontos
96 JÉSSICA CORREIA PEDRO ALBARDEIRO 07/01/1991 36 90

816 JESSICA DE CARVALHO FONSECA 04/02/1999 36 90
367 JOSÉ HENRIQUE LANÇONI 11/02/1993 37 92,5
701 KAWAN RUBENS MARTINS BERNARDES 04/12/1997 36 90

2238 MARCELO DAMIAO GUELFI SILVA 27/11/1981 36 90
2322 MARILDA FRANCISCO DE OLIVEIRA 06/06/1962 38 95
834 MARYANA MARUCCI MAGALHÃES 17/08/2000 36 90

1700 PATRICIA SANCHEZ PENALVA SOARES 06/05/1970 36 90
2190 REGIANE OLIVEIRA DOS SANTOS SILVEIRA 11/08/1982 36 90

Horário: 11:00h
201 – COZINHEIRO

Inscrição Candidato Data Nasc. Total Acertos Total de Pontos
1705 REGINA HELENA ANDREOLLI DOS SANTOS 21/11/1980 36 90
1066 RENAN DUARTE FRAZÃO DA SILVA 03/03/1995 36 90
2290 RENATA APARECIDA DA SILVA CARMO 14/10/1979 37 92,5
2225 RENATO DE CASTRO CAETANO 05/05/1970 36 90
940 ROSANA CASSIA MILAN DE SOUZA 31/05/1978 36 90

1806 ROSANGELA TRINDADE 12/03/1984 36 90
2160 SANDRA PRISCILA DA COSTA D AVILLA 19/06/1983 38 95
291 STÉFANIE BENINTENDI FEIJÓ MÜLLER 06/05/1986 36 90

2177 TELBIO RENATO RIBEIRO DOS SANTOS 07/10/1978 36 90
1994 VALDESSI APARECIDO DE ANDRADE 03/07/1965 36 90
2302 WEILA CORREIA DA SILVA 29/03/1969 36 90

Pirassununga, 15 de abril de 2021.
MILTON DIMAS TADEU URBAN
Prefeito Municipal de Pirassununga
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CONCURSO PÚBLICO CPPMP 001/2018

INFORMATIVO – MEDIDAS PREVENTIVAS

A Prefeitura Municipal de Pirassununga e a SHDias Consultoria e Assessoria confirmam a realização da Prova 
Prática para o dia 23/05/2021 e informam que a aplicação da prova ocorrerá conforme com as orientações da OMS - 
Organização Mundial da Saúde e diretrizes federais, estaduais e municipais relativas às medidas de prevenção de 
transmissão e contágio pelo Coronavírus (COVID-19).

A - Com o advento da pandemia do Covid-19, serão adotadas as medidas de segurança estabelecidas abaixo de 
acordo com as orientações e legislações pertinentes para a aplicação da Prova Prática:

1) Os candidatos deverão observar os cuidados individuais de higiene recomendados para a prevenção do 
contágio do COVID-19;
2) Os candidatos deverão comparecer ao local e horário indicado de sua prova com antecedência para evitar 
aglomeração na entrada;
3) Os candidatos deverão comparecer ao local de realização da Prova USANDO OBRIGATORIAMENTE MÁSCARA, 
sem a qual o candidato NÃO poderá ingressar no local e deverão permanecer com ela durante toda avaliação;
4) Não será permitida a entrada e a permanência do candidato que não estiver usando adequadamente a máscara, 
isto é, cobrindo nariz e a boca;
5) Orienta-se aos candidatos levar máscaras reserva para caso de necessidade de troca da máscara durante o 
período de avaliação;
6) Os candidatos deverão levar seu próprio álcool em gel 70% para uso individual durante a prova, armazenado 
em recipiente pequeno e em embalagem transparente sem rótulo;
7) A Prefeitura Municipal de Pirassununga e a SHDias Consultoria e Assessoria NÃO se responsabilizarão por 
fornecimento de máscaras ou álcool em gel aos candidatos no dia da avaliação, por serem de uso individual e 
obrigatório;
8) Na chegada ao local de avaliação, os candidatos deverão respeitar o distanciamento social, evitando a 
proximidade entre as pessoas e obedecendo o procedimento de entrada do candidato estabelecida pela organização no 
dia;
9) Aconselha-se aos candidatos que evitem cumprimentos através de contatos físicos e compartilhamento de 
objetos;
10) Recomenda-se a utilização de objetos individuais para o consumo de água, que serão de exclusiva 
responsabilidade dos candidatos, uma vez que não será permitido o uso do bebedouro direto na fonte, mas somente 
com utensílios que possibilitem a retirada de água como copos descartáveis ou recipientes de uso individual;
11) Orienta-se cobrir a boca e o nariz com o braço em caso de necessidade de tosse ou espirro; e
12) O candidato que descumprir as orientações determinadas pela Coordenação do certame durante a aplicação da 
prova, poderá ser eliminado deste Concurso Público.
B - De modo a garantir a segurança dos fiscais e candidatos, no local de aplicação de prova, a SHDias Consultoria e 
Assessoria observará os cuidados de distanciamento social, podendo ser adotadas outras medidas que se fizerem 
necessárias após a publicação deste comunicado.
Ressalva-se que poderá haver o cancelamento do Concurso Público, alteração do local e/ou data de realização da 
prova em virtude de caso fortuito ou de força maior. Neste caso, a SHDias Consultoria e Assessoria realizará 
divulgação oficial com antecedência no site www.shdias.com.br 
Pirassununga, 15 de abril de 2021.
MILTON DIMAS TADEU URBAN
Prefeito Municipal de Pirassununga
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