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Prefeitura realiza pavimentação 
em mais dois bairros da cidade

Nesta semana, a Prefeitura, por meio da Secretaria de Obras, 
executou a aplicação da massa asfática em ruas de mais dois 
bairros da cidade. As obras de drenagem e pavimentação foram 
realizadas na Rua Olando Bruno, no Jardim Primavera, e na Rua 

Quênia, no Parque Cabreúva. PÁGINA 3

Prefeitura realiza ações da 
campanha “Novembro Azul” 

1º Festival Gastronômico 
de Mairiporã segue até o 

dia 01 de dezembro

O 1º Festival Gastronômico de Mairiporã começou 
no dia 01 de novembro e se estenderá até o dia 
01 de dezembro. A ação serve para promover, va-
lorizar e divulgar a variedade da gastronomia da 

cidade. PÁGINA 4

Prefeitura realiza serviços de 
manutenção e zeladoria em 
diversos pontos da cidade

Nos últimos dias, a Prefeitura, por meio da Secre-
taria de Obras, realizou diversos trabalhos para 
a melhoria da cidade. Foram executados servi-
ços de manutenções de vias de terra, constru-

ção de ponto de ônibus, além de zeladoria e limpeza das 
ruas. PÁGINA 3

A Prefeitura de Mairiporã, por meio do Departa-
mento de Cultura, realizou a 32ª Festa da Pri-
mavera no último � nal de semana. O evento 
teve início no sábado, dia 09, e se encerrou 

no domingo, dia 10. PÁGINA 3

Prefeitura realiza
32ª Festa da Primavera

PÁGINA 2
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Por João Vitor Campos das Neves

A Prefeitura de Mai-
riporã, por meio da 
Secretaria de Saú-
de, em parceria 

com a universidade UNG, re-
alizou no último sábado, 09, 
a primeira grande ação da 
campanha ‘Novembro Azul’, 
que tem o objetivo de cons-
cientizar os homens sobre o 
câncer de próstata.  A ação 
ocorreu no Parque Linear.

Foram realizadas orien-
tações em saúde para a 
prática de atividades físi-
cas, orientação com psi-
cólogo, prevenção do cân-
cer bucal, orientações com 
farmacêutico, além de 
orientações nutricionais. 
Houve também testes rá-
pidos para HIV, Sí� lis, He-
patite B e C, aferição de 
pressão arterial, teste de 
glicemia e o teste de PSA, 

Prefeitura realiza ações da 
campanha “Novembro Azul” 

exame que detecta altera-
ções na próstata.

Além deste evento na 
região central, a Prefeitu-
ra realizou, também, uma 
ação com o mesmo obje-

tivo no residencial Canaã, 
em Terra Preta.

O Novembro Azul tem o 
objetivo de realizar a cons-
cientização do câncer de 
próstata, que é a segunda 

causa de morte por câncer 
em homens no Brasil, com 
mais de 14 mil mortes por 
ano. O câncer de próstata 
é o mais frequente entre 
os homens, depois do cân-

cer de pele, e embora seja 
uma doença comum, por 
medo ou por desconhe-
cimento muitos homens 
preferem não conversar 
sobre esse assunto.

Por João Vitor Campos das Neves

A Prefeitura de Mai-
riporã, por meio da 
Secretaria de Saú-
de, realizou diver-

sas ações durante todo o 
mês de outubro em alusão 
ao movimento internacio-
nal Outubro Rosa, que visa 
o estímulo à luta e preven-
ção contra o câncer de ma-
ma.  Durante todo o mês, 
as ações da campanha do 
Outubro Rosa foram reali-
zadas semanalmente em 
diferentes bairros e even-
tos do município. 

Dentre as ações de des-
taque, estão o mutirão 
multipro� ssional na UBS 
do Centro com atendimen-
to ginecológico, coleta 
de Papanicolau com mais 
de 3.000 procedimentos, 
2250 procedimentos de 
mamogra� a, caminhada 
monitorada, alongamen-
to no parque esportivo de 
Terra Preta em parceria 

Prefeitura faz balanço positivo de 
ações da campanha Outubro Rosa
São mais de 458 mil mortes por ano em função do câncer de mama, que é a doença

que mais mata mulheres no mundo

com a Secretaria de Espor-
tes e a corrida Pink & Blue, 
evento que acontece na ci-
dade desde 2017. A Prefei-
tura ainda confeccionou 
60 pequenas placas ‘To-

que e Perceba’ e as espa-
lhou pela cidade, além das 
duas placas grandes (uma 
na rodoviária e outra no 
parque esportivo de Terra 
Preta), com o objetivo de 

demonstrar como as pes-
soas devem sentir um nó-
dulo para identi� car.

Aconteceram tam-
bém rodas de conversas e 
orientações sobre a pre-

venção do câncer de mama 
na unidade do ESF São Vi-
cente, na micro área do Ar-
noni, na Feira Noturna e na 
sede da Secretaria de Es-
portes, no Clube de Cam-
po Mairiporã. Além das pa-
lestras, houve a o� cina de 
nutrição e a tenda “Mulher, 
Se Toque!”, uma ação vol-
tada para orientações do 
autoexame.

O objetivo dessas ações 
é conscientizar as mulhe-
res em relação ao câncer 
de mama, com informações 
sobre autocuidado, pre-
venção e exames de rotina. 
Atualmente, o câncer de 
mama é a doença que mais 
acomete as mulheres em 
todo o mundo, sendo 1,38 
milhões de novos casos e 
458 mil mortes pela doen-
ça por ano, de acordo com 
a Organização Mundial de 
Saúde (OMS). No entanto, 
se diagnosticado e tratado 
precocemente, são gran-
des as chances de cura.

Por Luiz Gustavo Gonzales
  

A Prefeitura, por 
meio da Secretaria 
Municipal de Saú-
de, realiza desde 

o começo do ano o projeto 
“Prevenção também se en-
sina”, que tem como prin-
cipal objetivo promover a 
prevenção. A ação ocorre 

Projeto “Prevenção também se ensina” 
já atendeu mais de 1800 pessoas

Desde o começo do ano, o projeto realiza atendimentos mensais para toda a população

uma vez por mês.
O projeto visa captar 

pacientes que não fazem 
uso do sistema de saúde, 
com a triagem dos mesmos 
e encaminhamentos às 
unidades de saúde quan-
do necessário, oferecendo 
exames para rastreamento 
de diabéticos, hipertensos, 
vacinação, orientações nu-

tricionais e distribuição de 
receitas para qualidade da 
alimentação diária e exa-
mes para detecção de alte-
rações na próstata. Desde 
o início do projeto, mais de 
1.800 pessoas foram aten-
didas nas ações.

“A prevenção é funda-
mental para evitar que as 
pessoas � quem doentes. 
Nós estamos investindo 
muito em prevenção em 
saúde, e este projeto é um 
belo exemplo. Além des-
tas ações, já inauguramos 
unidades de saúde em di-
versos bairros, levando o 
atendimento para perto da 
casa das pessoas”, disse o 
prefeito Antonio Aiacyda. 
“Eu mesmo compareço em 
todas as ações deste pro-

jeto para realizar os testes 
rápidos e acompanhar co-

mo anda a minha saúde”, 
completou. 
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Por Rafael Augusto Pereira

Nesta semana, a 
Prefeitura, por 
meio da Secreta-
ria de Obras, exe-

cutou a aplicação da mas-
sa asfática em ruas de 
mais dois bairros da cida-
de. As obras de drenagem 
e pavimentação foram re-
alizadas na Rua Olando 
Bruno, no Jardim Prima-
vera, e na Rua Quênia, no 
Parque Cabreúva. 

“As ações são impor-
tantes pois garantem mais 
qualidade de vida aos mo-
radores e melhora o aces-
so aos bairros. Evita a po-
eira em períodos secos e 
o barro em época de chu-
va. Por isso eu agrade-
ço o apoio da população 
que tem aprovado nossas 
ações”, disse o prefeito 
Antonio Aiacyda. 

Além destas duas ruas, 
a Prefeitura segue com as 
obras para a pavimentação 
da Estrada da Canjica, que li-
ga Terra Preta ao Mato Den-
tro, e da Estrada do Corum-
bá, principal via de acesso 
da região do Corumbá.

Prefeitura realiza pavimentação 
em mais dois bairros da cidade

Jardim Primavera e Parque Cabreúva receberam asfalto nesta semana

Por Luiz Gustavo Gonzales

A Prefeitura de Mai-
riporã, por meio 
do Departamento 
de Cultura, reali-

zou a 32ª Festa da Prima-
vera no último � nal de se-
mana. O evento teve início 
no sábado, dia 09, e se en-
cerrou no domingo, dia 10.

A festa teve sua aber-
tura no Centro Educacio-
nal, com apresentações 
de bandas de marcha e 
orquestras na competi-
ção Brazil Music Contest. 
As comemorações se es-
tenderam para o espaço 
de eventos Paulo Amau-
ri Serralvo, onde ocorre-
ram apresentações e con-
certos. O momento mais 
esperado da festa foi a 
apresentação da Bachia-
na Filarmônica do SESI São 
Paulo, comandada pelo re-
nomado maestro João Car-
los Martins, que abrilhan-
tou a festa mais ainda. 

“Foi um evento muito 

Prefeitura realiza
32ª Festa da Primavera

A tradicional festa foi marcada por muita cultura e diversão para a população

bonito, a plateia foi maravi-
lhosa, super-receptiva, foi 
muito legal fazer um con-
certo a céu aberto, eu nun-
ca tinha cantado em Mai-
riporã, então para mim foi 
incrível”, disse Ana Beatriz 
Gomes, cantora que partici-
pou da apresentação. 

O prefeito Antonio 
Aiacyda destacou a pre-
sença do maestro João 
Carlos Martins. “O maes-
tro João Carlos Martins é 
uma pessoa de renome 
que fez uma linda apre-
sentação. Tenho certeza 
que as pessoas que vie-

ram aqui puderam cur-
tir bem. Quero agradecer 
todas as pessoas que de 
uma forma ou de outra co-
laboraram e ajudaram pa-
ra que isso pudesse acon-
tecer”, disse Aiacyda.

Além de música de 
qualidade e muita cultu-
ra, quem compareceu ain-
da pôde desfrutar de mui-
ta diversão, gastronomia, 
as tradicionais barracas 
de artesanato e um par-
que com muitas opções 
para as crianças.

“Só tenho a agrade-
cer ao prefeito Antonio 
Ayacida por proporcio-
nar mais uma vez entre-
tenimento, cultura, isso 
é muito bom para toda a 
população, então eu fico 
muito feliz em estar en-
cerrando essa 32ª fes-
ta para toda população. 
Novamente agradeço ao 
prefeito Antonio Aiacyda 
pela oportunidade”, disse 
Edlene Lubianqui, secre-
tária adjunta de Cultura.

Por Nataly Machado

Nos últimos dias, 
a Prefeitura, por 
meio da Secreta-
ria de Obras, re-

alizou diversos trabalhos 
para a melhoria da cidade. 
Foram executados servi-
ços de manutenções de 
vias de terra, construção 
de ponto de ônibus, além 
de zeladoria e limpeza 
das ruas. 

Na última terça-feira, 
12, teve manutenção com 
patrolamentos e casca-
lhamento na Rua Orlan-
do Bruno, localizada no 
Bairro Jardim Primavera, e 
na Estrada da Concremix, 
no Bairro do São Vicente. 
Ações como esta ocorrem 
todos os dias e são impor-

Prefeitura realiza serviços de 
manutenção e zeladoria em 
diversos pontos da cidade

tantes para melhorar as 
condições de tráfego das 
vias de terra da cidade.

Já a construção do no-
vo ponto de ônibus foi fei-
ta no Jardim Irara Branca, 
que se localiza na região da 
Serra da Cantareira. O ob-
jetivo é oferecer um ponto 
com cobertura para prote-
ger os moradores que pe-
gam ônibus no local.

Além disso, a Prefeitu-
ra segue com as ações de 
zeladoria. Desde o último 
� nal de semana, foram 
realizados serviços de ro-
çagem e limpeza  na Rua 
São Paulo, na região cen-
tral, no bairro Santo Anto-
nio e na Vila Ipanema. São 
ações importantes para 
manter a cidade mais lim-
pa e bonita. 
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Por Luiz Gustavo Gonzales

A Prefeitura de Mai-
riporã, por meio 
do Departamento 
de Cultura, anun-

cia que os enfeites de Na-
tal serão inauguradas o� -
cialmente no dia sete de 
dezembro, em evento que 
será realizado na Praça da 
Matriz, localizada entre as 
ruas XV de Novembro e Co-
ronel Fagundes, no Centro. 
A ação dará início às come-
morações de � m de ano da 
cidade. Segue abaixo to-
da a programação prevista 
para o Natal:
PROGRAMAÇÃO NATAL 
2019
07 de Dezembro:
20H Inauguração do Pre-
sépio e Luzes de Natal
21H Orquestra e Coral Mu-
nicipal de Mairiporã
21H30 Chegada do Papai 
Noel
08 de Dezembro:
16H Músicas Natalinas 
com Ralf Jesus
17H às 21H30 Visita ao Pa-
pai Noel
13 de Dezembro:
17H às 21H30 Visita ao Pa-
pai Noel
14 de Dezembro:

Prefeitura inaugurará enfeites
de natal no dia 7 de dezembrode natal no dia 7 de dezembro

17H às 21H30 Visita ao Pa-
pai Noel
20H30 Banda Marcial Mu-
nicipal de Mairiporã "Tia 

Emília"
15 de Dezembro:
16H Teatro de Boneco e 
Contação de Histórias com 

o Prof. Robson.
17H às 21H30 Visita ao Pa-
pai Noel
20 de Dezembro:

17H às 21H30 Visita ao Pa-
pai Noel
21 de Dezembro:
17H às 21H30 Visita ao Pa-

pai Noel
22 de Dezembro:
17H às 21H30 Visita ao Pa-
pai Noel

O 1º Festival Gastro-
nômico de Mairipo-
rã começou no dia 
01 de novembro e 

se estenderá até o dia 01 de 

1º Festival Gastronômico de Mairiporã 
segue até o dia 01 de dezembro

dezembro. A ação serve pa-
ra promover, valorizar e di-
vulgar a variedade da gas-
tronomia da cidade.

O estabelecimento par-

ticipante criou um prato, pi-
zza ou lanche exclusivo para 
o festival, respeitando um 
limite de preço para cada ca-
tegoria (Prato até R$25 / Pi-

zza até R$20 / Lanche até 
$15). O cliente pode conhe-
cer os estabelecimentos e 
pratos participantes e ava-
liar por meio do site o� cial 

da Prefeitura (www.mairi-
pora.sp.gov.br/festival).

O 1º Festival Gastronô-
mico de Mairiporã é uma re-
alização da Prefeitura Muni-

cipal, por meio da Secretaria 
de Desenvolvimento Eco-
nômico e Turismo (SDE-
TUR), com o apoio do Se-
brae, Amitesp e Adtur.
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Departamento de Materiais
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ/SP - AVISO DE LICITAÇÃO

Concorrência 008/2019, Processo 15072/2019. Tipo: Menor Preço Global. Objeto: Contratação de empresa especializada para a 
execução de Obras de Drenagem e Pavimentação na Rua das Camélias e Rua dos Lírios, Bairro Bela Vista, Distrito de Terra Preta, 
destinados a atender às necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços de Mairiporã/SP. A sessão será aberta às 09h00 do dia 
18 de Dezembro de 2019, na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Mairiporã/SP, situada no térreo do Paço Municipal, na Alameda 
Tibiriçá, nº 374, Vila Nova, CEP 07.600-000, Mairiporã/SP. O edital 146/2019 na integra poderá ser obtido a partir do dia 18/11/2019 junto 
à Coordenadoria de Compras, Licitações e Contratos, ou pelo site www.mairipora.sp.gov.br. Maiores informações através do telefone (11) 
4419-8000 ou pelo e-mail licitacao@mairipora.sp.gov.br. Rodrigo Biagioni Furquim, Autoridade Competente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ/SP - AVISO DE LICITAÇÃO

Concorrência 009/2019, Processo 15073/2019. Tipo: Menor Preço Global. Objeto: Contratação de empresa especializada para a 
execução de Obras de Drenagem e Pavimentação na Estrada dos Marechais, Distrito de Terra Preta, destinados a atender às necessidades 
da Secretaria Municipal de Obras e Serviços de Mairiporã/SP. A sessão será aberta às 14h00 do dia 18 de Dezembro de 2019, na sala 
de licitações da Prefeitura Municipal de Mairiporã/SP, situada no térreo do Paço Municipal, na Alameda Tibiriçá, nº 374, Vila Nova, CEP 
07.600-000, Mairiporã/SP. O edital 147/2019 na integra poderá ser obtido a partir do dia 18/11/2019 junto à Coordenadoria de Compras, 
Licitações e Contratos, ou pelo site www.mairipora.sp.gov.br. Maiores informações através do telefone (11) 4419-8000 ou pelo e-mail 
licitacao@mairipora.sp.gov.br. Rodrigo Biagioni Furquim, Autoridade Competente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ/SP - AVISO DE LICITAÇÃO

Concorrência 010/2019, Processo 15074/2019. Tipo: Menor Preço Global. Objeto: Contratação de empresa especializada para a 
execução de Obras de Drenagem e Pavimentação na Rua Nadir Pita da Silva (Trecho 2), Bairro Jardim Spada, destinados a atender às 
necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços de Mairiporã/SP. A sessão será aberta às 09h00 do dia 19 de Dezembro de 
2019, na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Mairiporã/SP, situada no térreo do Paço Municipal, na Alameda Tibiriçá, nº 374, Vila 
Nova, CEP 07.600-000, Mairiporã/SP. O edital 148/2019 na integra poderá ser obtido a partir do dia 18/11/2019 junto à Coordenadoria 
de Compras, Licitações e Contratos, ou pelo site www.mairipora.sp.gov.br. Maiores informações através do telefone (11) 4419-8000 ou 
pelo e-mail licitacao@mairipora.sp.gov.br. Rodrigo Biagioni Furquim, Autoridade Competente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ/SP - AVISO DE LICITAÇÃO

Concorrência 011/2019, Processo 15076/2019. Tipo: Menor Preço Global. Objeto: Contratação de empresa especializada para execução 
de Obras de Drenagem e Pavimentação na Alameda Flamboyants, Jardim Sol Nascente, Distrito de Terra Preta, destinados a atender às 
necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços de Mairiporã/SP. A sessão será aberta às 14h00 do dia 19 de Dezembro de 
2019, na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Mairiporã/SP, situada no térreo do Paço Municipal, na Alameda Tibiriçá, nº 374, Vila 
Nova, CEP 07.600-000, Mairiporã/SP. O edital 149/2019 na integra poderá ser obtido a partir do dia 18/11/2019 junto à Coordenadoria 
de Compras, Licitações e Contratos, ou pelo site www.mairipora.sp.gov.br. Maiores informações através do telefone (11) 4419-8000 ou 
pelo e-mail licitacao@mairipora.sp.gov.br. Rodrigo Biagioni Furquim, Autoridade Competente.

Habitação
COMUNICADO MINHA CASA MINHA VIDA

A Prefeitura Municipal de Mairiporã, por meio da Secretaria de Habitação, Regularização Fundiária e Planejamento Urbano CONVOCA os munícipes abaixo para comparecerem na Sede 
da Secretaria de Habitação, localizada na Alameda Dona Sinharinha Passarela, nº 217 – Cidade Jardim, no prazo de 05 dias úteis a partir desta publicação, para tratativas do Programa 
Minha Casa Minha Vida. O não comparecimento, será considerado desistente. 

NOME CPF

ALESSANDRA FERNANDES DE BRITO 302.XXX.XXX-XX

CICERO ROQUE DOS SANTOS FILHO 069.XXX.XXX-XX

DENILSON DOS SANTOS BARBOSA 055.XXX.XXX-XX

IZAMARA PATRICIA DA CRUZ BULL 431.XXX.XXX-XX

JESSICA CRISTINA DA GLORIA ROSA 230.XXX.XXX-XX

KARINA DOS SANTOS 344.XXX.XXX-XX

LUANE DUARTE DA SILVA 394.XXX.XXX-XX

LUCIANA RAMOS ROCHA 289.XXX.XXX-XX

LUIZ GONZAGA BENTO 009.XXX.XXX-XX

ROSELI MUNIZ DE SOUZA LEITE 099.XXX.XXX-XX

WELME ALVES MARIA 283.XXX.XXX-XX

ZORAIDE BARBOSA 126.XXX.XXX-XX

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

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE MAIRIPORA, 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) no Departamento de Gestão de Pessoas, sito à Alameda Tibiriçá, 535 - Centro – Mairiporã/SP, no período das 10h00 as 16h00, 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

ANA PAULA MARIANO COORDENADOR PEDAGÓGICO 1º

LUÍS GUSTAVO MELLO DA SILVA COORDENADOR PEDAGÓGICO 2º

DOUGLAS SANCEZ GONZALES MONITOR SOCIAL 1º

ROBSON MEDEIROS DE ARAUJO MONITOR SOCIAL 2º

Mairiporã, 16 de novembro de 2019
ANTONIO SHIGUEYUKI AIACYDA

Prefeito Municipal

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
PROCESSO SELETIVO DE ESTAGIÁRIOS - 02/2019

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE MAIRIPORA, no uso de suas atribuições legais, CONVOCA os(as) candidatos(as) aprovados(as) no PROCESSO SELETIVO DE ESTAGIÁRIOS 
02/2019, a comparecer(em) no Departamento de Gestão de Pessoas, sito à Alameda Tibiriçá, 415 - Centro – Mairiporã/SP, no período das 10h00 as 16h00, 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 curso da área de aprovação emitido pela Instituição de Ensino, 
comprovante de endereço atualizado e número de conta bancária do Banco Santander, a fi m 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 curso de nível e área para qual foi aprovado.
O não comparecimento no prazo legal implicara na desistência da vaga.

NOME NIVEL NÍVEL/ÁREA CLASSIFICAÇÃO

GUSTAVO BARUTI MUSSO BAIONE SUPERIOR PEDAGOGIA E AFINS 1º

JESSICA BATISTA MIGUEL SUPERIOR PEDAGOGIA E AFINS 2º

TAIS VIANA BERNARDES SUPERIOR PEDAGOGIA E AFINS 3º

ROSANGELA ALVARISTO DA CONCEICAO SUPERIOR PEDAGOGIA E AFINS 4º

ARIANE CRUZ DE OLIVEIRA SANTOS SUPERIOR PEDAGOGIA E AFINS 5º

DEISE ALINE PEREIRA FERNANDES DA SILVA SUPERIOR PEDAGOGIA E AFINS 6º

TATIANE ROCHA DE SOUZA SUPERIOR PEDAGOGIA E AFINS 7º

MARCLEIDE PORFIRIO SANTOS SUPERIOR PEDAGOGIA E AFINS 8º

MARIANA ROSA NASCIMENTO DA SILVA SUPERIOR PEDAGOGIA E AFINS 9º

LAIZE MOURA DE SOUZA SUPERIOR PEDAGOGIA E AFINS 10º

Mairiporã, 16 de novembro de 2019
ANTONIO SHIGUEYUKI AIACYDA

Prefeito

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE POSSE
CONCURSO PÚBLICO Nº. 03/2018

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE MAIRIPORA, no uso de suas atribuições legais, CONVOCA os(as) candidatos(as) aprovados(as) no Concurso Publico nº. 03/2018, no(s) cargo(s) 
abaixo, para comparecer(em) no Departamento de Gestão de Pessoas, sito à Alameda Tibiriçá, 535 - Centro – Mairiporã/SP, no período das 10h00 as 16h00, 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

FERNANDA CRISTINA DE OLIVEIRA ENFERMEIRO 17º

RENATA MARTINS PERACCHY FARMACÊUTICO 15º

MICHELE GARCIA VENANCIO FISIOTERAPEUTA 05º

Mairiporã, 16 de novembro de 2019
ANTONIO SHIGUEYUKI AIACYDA

Prefeito Municipal

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE POSSE
CONCURSO PÚBLICO Nº. 02/2018

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE MAIRIPORA, no uso de suas atribuições legais, CONVOCA os(as) candidatos(as) aprovados(as) no Concurso Publico nº. 02/2018, no(s) cargo(s) 
abaixo, para comparecer(em) no Departamento de Gestão de Pessoas, sito à Alameda Tibiriçá, 535 - Centro – Mairiporã/SP, no período das 10h00 as 16h00, 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

ROSANIA JUSTINIANO DOS SANTOS PEREIRA PEB II - DEFICIÊNCIA FÍSICA 01º

Mairiporã, 16 de novembro de 2019
ANTONIO SHIGUEYUKI AIACYDA

Prefeito Municipal

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

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE MAIRIPORA, no uso de suas atribuições legais, CONVOCA os(as) candidatos(as) aprovados(as) no Concurso Publico nº. 01/2018, no(s) cargo(s) 
abaixo, para comparecer(em) no Departamento de Gestão de Pessoas, sito à Alameda Tibiriçá, 535 - Centro – Mairiporã/SP, no período das 10h00 as 16h00, 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

SHEILA CRISTINA DE MORAES AJUDANTE GERAL 16º

Mairiporã, 16 de novembro de 2019
ANTONIO SHIGUEYUKI AIACYDA

Prefeito Municipal

TERMO DE DESISTÊNCIA
CONCURSO PÚBLICO Nº 03/2018

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) o prazo legal para tomar posse no cargo.

NOME CARGO/FUNÇÃO CLASSIFICAÇÃO

INGRID JARZINSKI LOPES FARMACÊUTICO 13º

Mairiporã, 14 de novembro de 2019

COMUNICADO DE DEFERIMENTO E INDEFERIMENTO DAS INSCRIÇÕES PÓS – RECURSO

PROCESSO SELETIVO – EDITAL Nº 02/2019

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação vigente, torna público que não houve interposição 
de recurso contra o Comunicado de Deferimento e Indeferimento das Inscrições do Processo Seletivo – Edital nº 02/2019, permanecendo como defi nitiva a listagem publicada em
06 de novembro de 2019.
O Edital de Convocação para as Provas Objetivas, em que constará a relação dos candidatos que realizarão as Provas, com a confi rmação da data, horário e local, será divulgado 
no endereço eletrônico do INSTITUTO MAIS (www.institutomais.org.br) e  da PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ/SP (www.mairipora.sp.gov.br) e na Imprensa Ofi cial de 
Mairiporã, na data provável de 16 de novembro de 2019.
O candidato deverá observar as normas e os procedimentos contidos no Edital nº 02/2019, do Processo Seletivo. 
E, para que ninguém possa alegar desconhecimento, publique-se.

Mairiporã, 16 de novembro de 2019
ANTONIO SHIGUEYUKI AIACYDA

Prefeito

COMUNICADO DE HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES PÓS – RECURSO

PROCESSO SELETIVO – EDITAL Nº 02/2019

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação vigente, torna público que não houve recurso 
interposto contra a Homologação das Inscrições do Processo Seletivo – Edital nº 02/2019, perma necendo como defi nitiva a listagem publicada em 06 de novembro de 2019.
O Edital de Convocação para as Provas Objetivas, em que constará a relação dos candidatos que realizarão as Provas, com a confi rmação da data, horário e local, será divulgado 
no endereço eletrônico do INSTITUTO MAIS (www.institutomais.org.br) e da PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ/SP (www.mairipora.sp.gov.br) e na Imprensa Ofi cial de 
Mairiporã, na data provável de 16 de novembro de 2019.
O candidato deverá observar as normas e os procedimentos contidos no Edital nº 02/2019, do Processo Seletivo. 
E, para que ninguém possa alegar desconhecimento, publique-se.

Mairiporã, 16 de novembro de 2019
ANTONIO SHIGUEYUKI AIACYDA

Prefeito
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