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CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2019 

EDITAL Nº. 23/2019 

 

A Prefeitura Municipal de Várzea Paulista convoca os candidatos classificados abaixo 

relacionados, para o cargo de Agente de Políticas Sociais, na especialidade de Analista 

de Planejamentos e Gestão Pública, Analista de Sistemas, Agente de Gestão -

Assistente Administrativo, Monitor Social, Agente de Gestão na especialidade Fiscal 

de Comércio, Serviços, Tributos e Postura e Auditor Tributário para reunião de 

preenchimento de vagas, no auditório da na para reunião de preenchimento de vagas na 

Praça do Céu - AV IPIRANGA, 151 – CENTRO - VARZEA PAULISTA- SP. O não 

comparecimento na data e horário estipulado ao candidato para a reunião de 

preenchimento de vagas, com tolerância de 15 minutos, implicará na desistência do 

cargo. 

 
Em razão das medidas de controle e combate à Pandemia COVID-19, os candidatos em 
situação de isolamento social devido a COVID-19, devidamente comprovada, deverão 
encaminhar a documentação comprobatória para o e-mail  
saúde.trabalho@varzeapaulista.sp.gov.br com cópia para departamento-
pessoal.desenvolvimento@varzeapaulista.sp.gov.br  com maior brevidade possível, em 
até 01 (uma) hora de antecedência da reunião de preenchimento de vagas, solicitando a 
participação na reunião de forma remota, por meio digital. Confirmada a validade do 
documento apresentado o candidato receberá por meio do e-mail cadastrado no ato da 
inscrição no concurso, as orientações para continuidade dos procedimentos para 
admissão, incluindo link para a participação na reunião de preenchimento de vagas, de 
forma remota, por meio digital. A participação remota, por meio digital, deverá respeitar 
as datas e horários definidos neste edital, sob pena de eliminação do candidato em 
decorrência da ausência na reunião de preenchimento de vagas. 
 
Ao candidato que não por qualquer razão, exceto a hipótese de isolamento social acima 
definida, não puder comparecer à reunião de Preenchimento de vagas, não será permitida 
a participação na forma remota, cabendo ao candidato comparecer pessoalmente à 
reunião ou, a seu critério, nomear procurador para este fim específico. Para a participação 
do candidato por meio de representante legalmente constituído por Procuração para este 
fim específico, caberá ao Procurador nomeado pelo candidato comparecer na data e 
horário agendados para a reunião portando: documento de identidade original e cópia 
autenticada; Procuração emitida pelo candidato, com a finalidade específica de nomeá-lo 
Procurador para representá-lo em todas as decisões decorrentes da reunião de 
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preenchimento de vagas referente ao Concurso Público nº 01/2019 – Edital nº 23/2019, 
junto a Prefeitura Municipal de Várzea Paulista; e cópia dos documentos solicitados neste 
edital, aplicáveis a todos os candidatos convocados. O Procurador ficará responsável por 
representar o candidato em todos os atos que ocorrerem durante a reunião de 
preenchimento de vagas, decidindo por ele e em nome dele orientado quanto aos demais 
procedimentos para admissão que sucederão. Uma via original da Procuração deverá ser 
entregue e juntada à documentação do candidato. A representação por procuração não se 
aplica a realização dos exames de saúde ocupacional, a serem agendados e se encerra 
com o término da reunião para preenchimento de vagas. 
 
Os candidatos convocados por meio deste Edital ficam obrigados a ENTREGAR no 
dia e horário agendados para a reunião de preenchimento de vagas, CÓPIA 
documentação abaixo relacionada. As cópias devem ser legíveis e impressas em papel 
sulfite tamanho A4, na cor branca. 
 

a) CPF; 
b) Cédula de Identidade (RG), em condições que permitam a adequada 
identificação do candidato; 
c) PIS/PASEP; 
d) Carteira de Trabalho – Cópia (fls.07 e 08); 
e) Comprovante de endereço (conta de energia elétrica, água ou telefone, em 
nome próprio, do cônjuge ou dos pais); 
f) Atestado de Antecedentes Criminais; 
g) Certidão de Casamento ou da Certidão de Nascimento quando solteiro 
h) Certidão de Nascimento e CPF de filho/dependente menor de 18 anos; 
i) Certidão de Quitação Eleitoral; 
j) Certificado de Reservista Militar; 
k) Diploma ou Certificado de Conclusão (Cópia AUTENTICADA); 
l) Histórico Escolar; 
m) Registro Profissional no Conselho de Classe; e 
n) Comprovante de conta corrente no Banco Santander (quando houver); 
o) Declaração de acúmulo de cargo ou emprego em outro órgão público 
federal, estadual ou municipal que comprove a compatibilidade de horário ou 
Declaração de não acúmulo de cargo ou emprego em outro órgão público 
federal, acompanhado de cópia da portaria de exoneração/demissão, quando 
tiver ocorrido. Havendo alteração na situação informada até o início do efetivo 
exercício, o candidato deverá apresentar Declaração atualizada, nos mesmos 
moldes; 
p) Declaração de Bens e Valores atualizada, datada e assinada pelo candidato, 
em envelope lacrado identificado com o nome do candidato seguido de rubrica, 
data da emissão e constando o título “Declaração de Bens”. Havendo alteração 
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dos dados informados até o início do efetivo exercício, o candidato deverá 
apresentar Declaração atualizada, nos mesmos moldes;  
q) Comprovação de regularidade cadastral junto ao e-social (acessar o site 
http://consultacadastral.inss.gov.br/Esocial/pages/index.xhtml ) e imprimir a 
consulta comprovando que “os dados estão corretos”. Havendo apontamentos, 
o candidato deverá seguir as orientações que constam da consulta e regularizar 
as situações indicadas até a data da reunião. Sanadas as situações pendentes de 
regularização, emitir nova consulta comprovando a correção dos dados; 
r) 01 (uma) foto em formato 3x4, com fundo branco, recente; 

 
A reunião de preenchimento de vagas será seguida da entrega dos documentos acima 

relacionados e do agendamento dos exames de saúde ocupacional. Os exames de saúde 

ocupacional são obrigatórios e o não comparecimento nas datas e horários determinados 

ao candidato acarretarão a eliminação no certame. 

Nestes termos, FICAM CONVOCADOS para reunião de preenchimento de vagas: 

 
 
 

Dia 11 de julho de 2022 – 13:00 horas 

Agente de Gestão na especialidade - Assistente Administrativo 

Inscrição Nome Classificação 
75081911 AMANDA CAROLINE PEREIRA 01º 
75060841 NICOLE PITTHAN SILVEIRA 02º 
77368657 FRANCIELYN MORILHO SCARAMAL 03º 
75254735 RAFAEL NOBERTO ALMEIDA DA COSTA 04° 
77238818 ALINE DE SOUZA CERCHIARO 05º 
77272420 JULIANA CRISTINA DA SILVA JACUNDINA 06º 
76660958 CARLA TEIXEIRA LIMA 07º 
77103882 PEDRO HENRIQUE SILVA 08º 
76687325 FABIO SIMOES RUGISKA 09º 
75277123 GLAUCO LUIZ LORIANO 10º 
77360826 JOAO GOMES DA SILVA NETO 11º 
75323826 LUCAS SILVA MEIRA 12º 
76583171 ALEX RODRIGUES DE SOUZA 13º 
77305698 HELIO DOS SANTOS SILVA 14º 
77413199 JULIANA GARCIA FERNANDES 15º 
76431304 MARCUS CESAR FUCHIDA 16º 
77355369 GABRIEL DOS OUROS 17º 
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Dia 11 de julho de 2022 – 15:00 horas 

Analista de Planejamento e Gestão Pública  

Inscrição Nome Classificação 
75223775 TALITA VIEIRA DA SILVA 04º 

 
 

Dia 11 de junho de 2022 – 15:00 horas 

 Analista de Sistemas  

Inscrição Nome Classificação 
76693112 RAFAEL DIAS DE MELO 01º 
76979628 FELIPE ROCHA BORELLI 02º 

 
 

Dia 11 de julho de 2022 – 15:00 horas 

Monitor Social 

Inscrição Nome Classificação 
77279107 ADEMIR JOSE DUARTE FILHO 02º 

 
 

Dia 11 de julho de 2022 – 15:00 horas 

Agente de Gestão na especialidade Fiscal de Comércio, Serviços, Tributos e Postura 

Inscrição Nome Classificação 
77342402 AUREO PIRES DO AMARAL PESSINI 01º 
76474836 GUSTAVO ALVARENGA BERTINI 02º 

 
Dia 11 de julho de 2022 – 15:00 horas 

Auditor Fiscal Tributário 

Inscrição Nome Classificação 
76045803 DANIEL PIZARRO CASONATTI 01º 

 
Várzea Paulista, 28 de junho de 2022 

 

 

Florenides Santos Gaino 

Gestora Municipal de Assuntos Jurídicos e Administração 


