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ENCCEJA 2022 ABRE INSCRIÇÕES PARA 
AVALIAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Prazo final se encerra em 4 de junho, com provas previstas para 28 de agosto

Na terça-feira (24), o 
Exame Nacional para 
Certificação de Com-
petências de Jovens e 

Adultos 2022 (Encceja) abriu 
o prazo de inscrições para to-
dos que não concluíram os 
estudos na idade compatível 
com o ano escolar para cada 
etapa de ensino. A data final 
para se inscrever é 4 de ju-
nho, com provas para o ensi-
no fundamental e médio, em 
todos os estados brasileiros, 
no dia 28 de agosto.

De acordo com o Instituto 
Nacional de Estudos e Pes-
quisas Educacionais Anísio 
Teixeira (INEP), a participa-
ção no Encceja é voluntária 
e gratuita, desde que a idade 
mínima para os participantes 
do exame voltado ao ensino 
fundamental seja de 15 anos 
e de 18 anos para os que fi-
zerem a avaliação do ensino 
médio.

Nesse ano, o Inep não exi-
girá a apresentação de justifi-
cativa de ausência para quem 
se inscreveu na última edição 
do exame e não conseguiu 
realizar o exame. Para saber 
das diretrizes, procedimen-
tos e prazos foram publica-
dos no edital que saiu no Di-
ário Oficial da União do dia 16 
de maio. As cidades que terão 
as provas do Encceja 2022 
serão divulgadas no sistema 
do exame e no portal do Inep. 

Para quem necessitar de 
atendimento especializado 
deverá solicitar o mesmo du-
rante o período das inscrições 
(24 de maio a 4 de junho).
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MAIRIPORÃ SERÁ PALCO DO 1º PUMP 
LEAGUE BRASIL NESSE FINAL DE SEMANA

MAIS JOGOS AGITAM O 
CAMPEONATO AMADOR DE 

MAIRIPORÃ NESSE DOMINGO (29) Modalidade de ciclismo se divide em provas 
de manobras e menor tempo

3 jogos acontecerão no campo do estádio 
municipal Laudemiro de Oliveira Nascimento

No sábado (28), a pista de 
‘pump track’ que fica den-
tro do parque linear de Mai-
riporã, sediará o 1º Pump 

League Brasil. A modalidade de ci-
clismo disputada em pistas com di-
versas rampas, curvas inclinadas e 
trechos em que os pilotos impulsio-
nam a bicicleta para cima e para bai-
xo, gerando impulso e embalo para 
seguir, está dividida em diversas ca-
tegorias e estilos. 

Entre os estilos que terão pro-
vas e premiação está o ‘Pump Flow’, 
estilo em que o piloto vencedor faz 
o percurso determinado pela orga-
nização em menor tempo, como se 
fosse um contrarrelógio, previsto 
para acontecer entre às 10 e 15 ho-
ras. Nesse estilo de pilotagem, as 
categorias vão de ‘kids’ (com bicicle-
tas de equilíbrio), tanto para pesso-
as com necessidades especiais até 
categorias máster, para atletas com 
idades acima dos 45 anos.

O ‘Pump X’, que será realizado no 
período da tarde, entre 15 e 16h40, 
é uma prova de perseguição com 
duas largadas em pontos opostos 
entre os dois pilotos. O vencedor se-
rá quem somar o menor tempo en-
tre as 2 baterias. 

Já no fim do dia, a partir das 17 
horas, o estilo ‘Pump Jam’ é aquele 
em que o piloto tem a liberdade de 
desenhar a sua própria linha de pi-
lotagem em um tempo determina-
do, utilizando-se da improvisação e 

plasticidade das manobras. Esse es-
tilo, assim como a ‘Pump X’ é dividi-
do entre as categorias masculino e 
feminino.

O evento terá início às 8h e vai 
rolar durante todo o sábado na Are-
na Pump Track Mairiporã, localizado 
no Parque Linear (Acesso pela Ave-
nida Leonor de Oliveira, 191 / Bos-
que da Amizade).

Para mais informações acesse o 
site https://pumpleaguebrasil.com.
br/ .

CRONOGRAMA:

Das 8h às 9h50: Período de Trei-
no dos Atletas;

Das 10h às 15h: Provas e Premia-
ção da categoria PUMP FLOW – To-
mada de tempo individualizado (ti-
me trial). Vence o menor tempo;

Das 15h10 às 16h40: Provas e 
Premiação da categoria PUMP X – 
Prova de perseguição com duas lar-
gadas em pontos opostos entre os 
dois PumpRiders. Vence quem na 
soma das 2 baterias tiver o menor 
tempo entre o oponente;

Das 17h às 19h10: Provas e Pre-
miação da categoria PUMP JAM – Ca-
da PumpRider em um tempo deter-
minado irá apresentar o seu “rolê” 
com estilo, criatividade, eficiência, 
uso da pista e impressão geral. O 
julgamento pela Aclamação Públi-
ca no local, determina quem será o 
vencedor.

Em continuidade aos jogos do 
campeonato amador de Mai-
riporã, realizados através da 
secretaria de turismo, espor-

te e juventude, 6 equipes disputam 
pontos do ‘grupo A’ nesse domingo 
(29). Os três jogos serão realizados 
no estádio municipal Laudemiro de 
Oliveira Nascimento, a partir das 8 
horas.

O primeiro jogo será entre Ex-

presso Remédio F.C e Santo Antônio 
F.C, seguidos pelas partidas das 10 
horas entre Bola da Vez Mairiporã 
contra Leões do Morro. Para fechar 
os jogos, ao meio-dia, as equipes Vi-
la Machado versus São Francisco.

O estádio municipal Laudemiro 
de Oliveira Nascimento fica na Rua 
Elias Pinheiro, ao lado do Ginásio de 
Esportes Florêncio Pereira (Sarki-
são).
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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ

CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS

APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE

�Ato de Concessão nº 752, de 27 de maio de 2022, beneficiário LUIS GUSTAVO DE OLIVEIRA GERALDO – Proces-
so nº 037/2022.

 Maria Angélica Pereira Suzi Maria Rodrigues Muller
 Diretor Presidente Diretor Administrativo/Financeiro

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RECURSOS HUMANOS E MODERNIZAÇÃO

Departamento e Coordenadoria de Gestão de Pessoas

TERMO DE DESISTÊNCIA
PROCESSO SELETIVO DE ESTAGIÁRIOS - 01/2021

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ, torna público que o (s) convocado (s) abaixo relacionado (s) é (são) 
considerado (s) DESISTENTE(s) da (s) respectiva (s) vaga (s), por não cumprir (em) as exigências legais estabele-
cidas no edital 01/2021.

NOME NIVEL CURSO/ÁREA CLASSIFICAÇÃO
JOSÉ MACIEL OLIVEIRA COSTA SUPERIOR ENGENHARIA CIVIL 9º
MAYARA DE ALMEIDA FERES ROZENDO SUPERIOR SERVIÇO SOCIAL 8º

Mairiporã, 27 de maio de 2022

Departamento de Gestão de Pessoas

TERMO DE DESISTÊNCIA
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2019

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ, torna público que o(s) convocado(s) abaixo relacionado(s) é(são) 
considerado(s) DESISTENTE(s) da(s) respectiva(s) vaga(s), por não cumprir(em) as exigências legais do edital do 
certame.

NOME CARGO CLASSIFICAÇÃO
BRENNO CARLINI QUINTINO ANANIAS OFICIAL ADMINISTRATIVO (*) 52º

(*) Nomenclatura do cargo alterada conforme disposto na Lei Complementar 420/2020 e suas alterações

Mairiporã, 27 de maio de 2022

Departamento de Gestão de Pessoas

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
PROCESSO SELETIVO DE ESTAGIÁRIOS - 01/2021

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ, no uso de suas atribuições legais, CONVOCA os(as) candidatos(as) 
aprovados(as) no PROCESSO SELETIVO DE ESTAGIÁRIOS 01/2021, a comparecer(em) no Departamento de Gestão 
de Pessoas, sito à Rua Laudemiro Ramos, 172 - Centro – Mairiporã/SP, no período das 08h30 as 16h30, no prazo 
máximo de 03 (três) dias úteis, contados desta publicação. 
O candidato deverá entregar as cópias do RG, 1 (uma) foto 3x4 recente, CPF, Certidão de quitação eleitoral, Certifi-
cado de Reservista – (Somente candidato do sexo masculino maior de 18 anos), Comprovante de matrícula no cur-
so da área de aprovação emitido pela Instituição de Ensino, comprovante de endereço atualizado e número de conta 
bancária do Banco Santander, a fim de manifestar interesse na vaga a ser oferecida.
O candidato deverá ter idade igual ou superior a 16 (dezesseis) anos e estar regularmente matriculado no cur-
so de nível e área para qual foi aprovado.
O não comparecimento no prazo legal implicara na desistência da vaga. 

NOME NIVEL CURSO/ÁREA CLASSIFICAÇÃO
CAROLINE GUZZI DE CARVALHO SUPERIOR ENGENHARIA CIVIL 10º
STHEFANY DOS SANTOS OLIVEIRA SUPERIOR SERVIÇO SOCIAL 9º

Mairiporã, 27 de maio de 2022

DOUGLAS PEREIRA DA SILVA
Secretário adjunto de Administração

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE POSSE
CONCURSO PÚBLICO Nº. 01/2018

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ, no uso de suas atribuições legais, CONVOCA os (as) candidatos 
(as) aprovados (as) no Concurso Público nº. 01/2018, no (s) cargo (s) abaixo, para comparecer (em) ao Departa-
mento de Gestão de Gestão de Pessoas, sito à Rua Laudemiro Ramos, 172 - Centro – Mairiporã/SP, no período das 
08h30 as 16h30, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados desta publicação, munidos dos documentos 
enumerados no edital supracitado.
O não comparecimento no prazo legal implicara na desistência da vaga. 

NOME CARGO CLASSIFICAÇÃO
SIMONE APARECIDA GOMES PSICÓLOGO 20º

 
Mairiporã, 27 de maio de 2022

DOUGLAS PEREIRA DA SILVA
Secretário Adjunto de Administração

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE POSSE
CONCURSO PÚBLICO Nº. 01/2019

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ, no uso de suas atribuições legais, CONVOCA os (as) candidatos 
(as) aprovados (as) no Concurso Publico nº. 01/2019, no (s) cargo (s) abaixo, para comparecer (em) na Departa-
mento de Gestão de Pessoas, sito à Rua Laudemiro Ramos, 172 - Centro – Mairiporã/SP, no período das 08h30 às 
16h30, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados desta publicação, munidos dos documentos enume-
rados no edital supracitado.
O não comparecimento no prazo legal implicara na desistência da vaga. 

NOME CARGO CLASSIFICAÇÃO
SEBASTIÃO DOS SANTOS TEIXEIRA JUNIOR MONITOR SOCIAL 48º
DAVY TEDESCO DE AGUIAR OFICIAL ADMINISTRATIVO (*) 53º
RAQUEL APARECIDA DO PRADO OFICIAL ADMINISTRATIVO (*) 54º
GISELE DA SILVA GOMES OFICIAL ADMINISTRATIVO (*) 55º
ROBSON FAVARO TORRES OFICIAL ADMINISTRATIVO (*) 56º
(*) Nomenclatura do cargo alterada conforme disposto na Lei Complementar 420/2020 e suas alterações

Mairiporã, 27 de maio de 2022

DOUGLAS PEREIRA DA SILVA
Secretário Adjunto de Administração

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Coordenadoria de Licitações, Compras e Contratos

AVISO DE LICITAÇÃO

Concorrência 012/2022, Processo 8.066/2022. Tipo: Menor Preço Global. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NA RUA SANTO MONTE E RUA 
MONTE DAS OLIVEIRAS – BAIRRO MARMELO - MAIRIPORÃ/SP. A sessão será aberta às 10h00 do dia 30 de junho 
de 2022, na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Mairiporã/SP, situada no térreo do Paço Municipal, na Alame-
da Tibiriçá, nº 374, Vila Nova, CEP 07.600-000, Mairiporã/SP. O edital da Concorrência Pública 012/2022 na integra, 
juntamente dos seus Anexos, poderão ser obtidos a partir do dia 30/05/2022 junto à Coordenadoria de Compras, Li-
citações e Contratos, ou pelo site www.mairipora.sp.gov.br. Maiores informações através do telefone (11) 4419-8019 
ou pelo e-mail licitacao@mairipora.sp.gov.br, Rafael Barbieri Pimentel da Silva, Autoridade Competente.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Acúmulo de Cargo

A Secretária Municipal da Educação de Mairiporã, baseado no Decreto Municipal nº. 9.409 de 14 de janeiro de 2022, 
expede os seguintes atos decisórios: 
Ato decisório nº. 093/2022
TAIS REIS GREGÓRIO SIMÕES,  R.G 43.526.820-X, Professor de Educação Básica I, efetivo da Rede Municipal, lo-
tado no E.M. Nakamure Kikue Aiacyda, Bairro Terra Preta, Mairiporã - SP e com acúmulo de cargo na Secretaria Mu-
nicipal de Atibaia, Bairro Vila Rica, Atibaia - SP.   

Mairiporã, 24 de maio de 2022 

Ieda Maria Amin Luz
Secretária Adjunta Municipal da Educação

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

RELAÇÃO DOS BOLSISTAS APROVADOS NA SEGUNDA CHAMADA PARA O 
PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO DESEMPREGO – PMAD 2022
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NOME R.G.
GISLAINE CRISTINA DE LIMA PADILHA MELO 40.933.520-4

JEFFERSON TADEU RODRIGUES RIBEIRO 44.674.005-6
JHONATA WILLIANS BRAGA FLORÊNCIO DE SOUZA 58.204.919-2

PODER LEGISLATIVO

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

COMUNICADO

Atendendo ao disposto no § 1º do artigo 262 do Regimento Interno da Câmara Municipal, a Comissão de Finanças e 
Orçamento torna pública as  AUDIÊNCIAS PÚBLICAS que serão realizadas nos dias 2 e 9 de  junho, quintas-feiras, 
às 17h, no Plenário “27 de Março” da Câmara Municipal, situado na Alameda Tibiriçá, nº 422, Bairro Centro, nesta 
cidade e Comarca, ocasião em que CONVIDA todos os segmentos representativos da sociedade civil, bem como a 
população, para participar e/ou acompanhar a transmissão ao vivo das referidas audiências, através do YouTube e do 
Facebook da câmara, onde será discutido o Projeto de Lei nº 24/2022, que Dispõe sobre as diretrizes para a ela-
boração e execução da Lei Orçamentária de 2023 e dá outras providências, como também para o recebimento 
de emendas, no prazo de 10 dias corridos  a contar da 2ª audiência em 9 de junho.

Mairiporã, 12 de maio de 2022

JOSÉ CORREIA DA SILVA NETO
Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento
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