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33º Anos

Geno.
No terceiro dia, 13 sá-
bado que marca o ani-
versário de 49 anos de 
Natividade da Serra, 
quem comanda a festa 
é a dupla Fernando e 
Renan. Já no domin-
go, dia 14, que mar-
cará também a final 
do rodeio em touros, 
o show será a Banda 8 
segundos. A programa-
ção esportiva da festa 
integra as competições 
de montarias em touros 
com os melhores pro-
fissionais, as melhores 
boiadas e a maior pre-
miação da nossa his-

Falta pouco para a 26º 
Exponat, a cidade es-
tará agitada entre os 
dias 11 e 14 de agosto, 
com shows e atrações. 
O evento acontecerá 
no campo Raspadão 
e contará uma super 
estrutura, além de di-
versas atrações como: 
mini fazenda, prova 
dos três tambores, par-
que de diversão, tor-
neio leiteiro.
Na quinta – feira, o 
show fica por conta da 
dupla sertaneja, Talis 
e Welinton. Na sexta-
-feira é a vez do grande 
destaque, dupla Gino e 

tória. Além dos shows 
e do rodeio, o espaço 
estará estruturado com 
praça de alimentação. 
A entrada é franca to-
dos os dias, pedimos a 
doação apenas de 1kg 
de alimento. A 26º edi-
ção da festa de peão de 
boiadeiro de Nativida-
de é realizada pela Pre-
feitura Municipal de 
Natividade da Serra.
O evento é a festa 
mais esperada do ano 
pelo público nativen-
se, além de trazer para 
a cidade uma grande 
quantidade de visitan-
tes.

26ª exponat – exposição 
agropecuária e festa do peão 

de Natividade da Serra/SP

de um golpe!
A Prefeitura de Tauba-
té orienta as pessoas a 
não clicarem em links 
desconhecidos e pro-
curarem sempre os ca-
nais oficiais do municí-
pio e de outros órgãos 
públicos ou privados 
para confirmação de 
qualquer informação 
recebida com ofertas 
de emprego ou outros 

A Prefeitura de Tauba-
té alerta sobre falsas 
ofertas de emprego 
voltadas para o MER-
CATAU oferecidas via 
Whatsapp por pessoa 
se passando por fun-
cionário do local.
No golpe é solicitado 
que a pessoa clique 
em um link para poder 
ganhar a vaga de traba-
lho. Atenção! Trata-se 

anúncios fraudulen-
tos e jamais enviar ou 
confirmar dados por te-
lefone, sem certeza da 
fonte.
Por fim, a Prefeitura 
ressalta que não ofer-
ta vagas de trabalho 
para o MERCATAU 
ou qualquer área da 
Administração Pública 
via contato de Whatsa-
pp.

Prefeitura Taubaté 
alerta sobre golpe 
via whatsapp com 
falsas ofertas de 

trabalho
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AVISO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO 03/2022 - A Prefeitura Municipal de Potim, 
no uso de suas atribuições legais, torna público a convocação dos candidatos classificados no Pro-
cesso Seletivo 01/2020 AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE EQUIPE A: FRANCSICO GABRIEL 
FONSECA DOS SANTOS - INSCRIÇÃO 41156 - 10º COLOCADO. A relação de classificados na in-
tegra e demais informações estão disponíveis no site da Prefeitura Municipal de Potim – www.potim.
sp.gov.br. O candidato aprovado deverá comparecer a Diretoria de Gestão de Recursos Humanos 
no dia 09 de agosto de 2022 às 09:00 horas munido dos documentos e exames médicos exigidos no 
item 10.13 do Edital do Processo Seletivo Público 01/2020. Potim, 28 de Julho de 2022.  Erica Soler 
Santos de Oliveira - Prefeita Municipal

AVISO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO 16/2022 - A Prefeitura Municipal de Po-
tim, no uso de suas atribuições legais, torna público a convocação dos candidatos classificados no 
Concurso Público 01/2019 - CARGO: AGENTE FISCAL DE TRÂNSITO - LUIS GUILHERME BIT-
TENCOURT ANTUNES FILHO - INSCRIÇÃO 36.589 - 3º COLOCADO.  A relação de classificados 
na integra e demais informações estão disponíveis no site da Prefeitura Municipal de Potim – www.
potim.sp.gov.br. Os candidatos aprovados serão também convocados por correspondência conforme 
o disposto no item 10.15 do Edital. Os candidatos aprovados deverão comparecer a Diretoria de 
Gestão de Recursos Humanos no dia 09 de agosto de 2022 às 09:00 horas munido dos documentos 
e exames médicos exigidos no item 10.14 do Edital do Concurso Público 01/2019. O não compareci-
mento no dia e hora marcada será interpretado como desistência da vaga e na chamada de outro(a) 
candidato(a) aprovado(a) obedecida a ordem de classificação. Potim, 28 de Julho de 2022.  Erica 
Soler Santos de Oliveira - Prefeita Municipal

EDITAL DE DEFERIMENTO E INDEFERIMENTO DAS INSCRIÇÕES 

 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE NATIVIDADE DA SERRA 

 

 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE NATIVIDADE DA SERRA, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições 
legais, através da empresa Planexcon - Gestão Pública e Empresarial LTDA EPP, com supervisão da Comissão 
de Concurso Público, nomeada pela Portaria nº 16/2022, TORNA PÚBLICO o presente EDITAL de 
DEFERIMENTO E INDEFERIMENTO DAS INSCRIÇÕES. 

 
Divulga, assim, a relação das inscrições deferidas e indeferidas, conforme ANEXOS I e II, 
respectivamente. 

 
Esclarece, aos que desejarem apresentar Recurso Administrativo em face do deferimento e indeferimento das 
inscrições, que tal ato deverá ser realizado impreterivelmente no período compreendido entre os dias 29 e 30 
de julho de 2022, exclusivamente por meio eletrônico, nos moldes disciplinados pelo item 11 do 
EDITAL COMPLETO 02. 

 
RATIFICA que as Provas Objetivas e Dissertativa serão realizadas no dia 21 (vinte e um) de agosto de 
2022, em local e horário a ser divulgado na data de 11/08/2022. 

 
E por motivo de transparência, para chegar ao conhecimento de todos e, para ninguém alegar ignorância, este 
EDITAL estará disponível na Imprensa Oficial e Regional, de forma resumida, nos sites: 
www.camaranatividade.sp.gov.br e www.planexcon.com.br, de forma completa. 

 
Natividade da Serra, 25 de julho de 2022. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

PRESIDENTE 
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tante ressaltar que são 
recolhidos os mate-
riais, que devem ser 
colocados na calçada, 
como: móveis, eletro-
domésticos e qualquer 
recipiente que possa 
servir de criadouro ou 
ainda que possa propi-
ciar a proliferação de 
vetores.  
Materiais como resídu-

A Prefeitura de Tauba-
té, através do CAS 
(Controle de Animais 
Sinantrópicos), realiza 
ações de Cata Treco 
mediante agendamen-
to.
 A operação consiste 
em realizar o recolhi-
mento de materiais in-
servíveis, na residência 
do solicitante. Impor-

os da construção civil, 
entulhos e galharias 
de podas de árvores 
não serão recolhidos.
Os interessados de-
vem entrar em contato 
com o CAS pelo te-
lefone 3635-4091 ou 
pelo e-mail dengue@
taubate.sp.gov.br para 
solicitarem a visita do 
caminhão.

Prefeitura de 
Taubaté 

realiza cata treco 
mediante 

agendamento

aos cuidadores de ani-
mais e à população da 
região.
Para se inscrever, o 
cuidador deve possuir 
cadastro prévio na Pre-
feitura e ter idade mí-
nima de 18 anos. Cada 
protetor ou ONG pode 
inscrever até 6 animais, 
totalitando 114 vagas 
para este público.
A inscrição deve ser 
feita pela Internet no 
link que foi enviado 
para os protetores pre-
viamente cadastrados. 
Para cada animal ca-
dastrado, o cuidador 
deve indicar uma pes-
soa para acompanhá-lo 
no dia do procedimen-
to.
Inscrições para popu-
lação acontecem no dia 

A Prefeitura de Ca-
çapava, por meio da 
Secretaria de Planeja-
mento e Meio Ambien-
te, está com inscrições 
abertas, a partir desta 
segunda, 25 de julho, 
até o dia 29 de julho, 
para as ONGs (Orga-
nizações não Governa-
mentais) e cuidadores 
de animais que quei-
ram inscrever seus pets 
para a castração gra-
tuita, que acontecerá 
no dia 7 de agosto, das 
8h30 às 15h, na Creche 
Prof.ª Márcia Apareci-
da Faria, em Caçapava 
Velha.
Esta é a segunda eta-
pa do Programa PET 
+ Saudável, que ofe-
recerá 250 vagas para 
castração, destinadas 

30
As inscrições para a 
população dos bairros 
de Caçapava Velha, 
Vila Velha 1 e 2, Vila 
Medeiros, Vila Matias, 
Vila Cowan, Afonso 
Henrique, Jorge Apipi, 
São Leopoldo e Jorge 
Kalil serão realizadas, 
de forma presencial, 
no dia 30 de julho, sá-
bado, das 9h às 15h30, 
na Creche Prof.ª Már-
cia Aparecida Faria.
Serão destinadas 136 
vagas para os morado-
res, que devem levar 
a seguinte documen-
tação: Cópia do RG, 
CPF e comprovante 
de endereço do bairro. 
Cada morador pode ca-
dastrar um animal por 
CPF.

Inscrições abertas 
para cuidadores de 

animais na 2ª 
etapa do Programa 
de Castração Pet + 

Saudável

Aviso de Resultado de Julgamento de Proposta Técnica – Tomada de Preços Nº 003/2022 – Objeto: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PRO-
JETOS EXECUTIVOS PREVISTOS NO PLANO DE MACRODRENAGEM DE POTIM/SP, CONFOR-
ME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOS – A Prefeitura Municipal 
de Potim/SP, por meio da Comissão Permanente de Licitações, torna público aos interessados o 
resultado da fase de julgamento da Proposta Técnica do referido processo licitatório. Segue a pon-
tuação dos licitantes habilitados: VALLENGE CONSULTORIA, PROJETOS E OBRAS LTDA – NTf 
= 70,00; TCA SOLUÇÕES E PLANEJAMENTO AMBIENTAL LTDA EPP – NTf = 50,63. Fica aberto 
o prazo recursal. Potim, 27 de julho de 2022. Bruno C. F. Abreu – Presidente da Comissão de Lici-
tações.

AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 270/2022 – TOMADA DE PREÇOS Nº 
008/2022 - A comissão de licitações da Prefeitura Municipal de Potim/SP, comunica aos interessados 
a abertura da Licitação para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE OBRA DE REFORMA DA EMEI PROF. PATRÍCIA C. C. MELO, CONFORME AS ESPECIFICA-
ÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOS. Entrega dos Envelopes: até as 09h45min do 
dia 15/08/2022. Abertura dos Envelopes: 10h00min do dia 15/08/2022. Local da realização: Prédio 
da Prefeitura Municipal. O Edital completo poderá ser retirado gratuitamente na Prefeitura Municipal 
de Potim, ou através do site: www.potim.sp.gov.br.

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna público a abertura de Licitação na 
modalidade Pregão Eletrônico Nº 041/2022. Objeto: Registro de Preços para Aquisição Futura e 
Parcelada de Ovos de Galinha Para Merenda Escolar. Data para recebimento de proposta: das 
08h00min do dia 29/07/2022, até as 08h00min do dia 10/08/2022; data da abertura de propostas: 
das 08h00min às 09h00min do dia 10/08/2022; data de início da sessão pública: às 09h00min do dia 
10/08/2022, horário de Brasília/DF, local www.bnc.org.br “acesso identificado no link - licitações”. O 
Edital na íntegra poderá ser consultado aos interessados no site supracitado. Maiores informações 
através do telefone (12) 3112-9200.


