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I' Termo Aditivo ao contrato de prestação de serviços técnicos especializados que entre si
firmam a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIUNA e a FUNDAÇÃO PARA O
VESTIBULAR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA "JÚLIO DE MESQUITA FILHO" .
VUNESP, objetivando a realização de Concurso Público.

Pelo presente instrumento, de um lado, a Prefeitura do Município de Jaguariúna, com sede na
Rua Alfredo Bueno, n' 1235 - Bairro:Centro, inscrita no CNPJ/MF n'. 46.410.866/0001-71 neste ato
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Custódio, n' 127, Jardim Zeni - CEP: 13.912-464, no município de Jaguariúna, Estadode São Paulo.
doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, e, de outro, a FUNDAÇÃO PARA O
VESTIBULAR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA "JULIO DE MESQUITA FILHO" -
VUNESP, inscrita no CNPJ sob o número 51 .962.678/0001-96, entidade jurídica de direito privado
sem fins lucrativos, dotada de autonomia técnico-administrativa e financeira, instituída pelo Egrégio
Conselho Universitário da UNESP, em 26.10.79, com sede e foro na Rua Dona Germaine Burchard.
515 - Agua Branca/Perdizes, na Capital do Estado de São Paulo, neste ato representada, na forma
do artigo 32, inciso "í", de seu Estatuto, por seu Diretor-Presidente, Professor Doutor Antonio
Nivaldo Hespanhol, portador da cédula de identidade RG 57.060.548-9 SSP-SP, doravante
denominada CONTRATADA, considerando que, em decorrência da restrição imposta pelo artigo 8',
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TECA/CO DE E/VFERA2HGEA4 1)0 7'R,4B.41-HO só poderá ser realizado em 2022, resolvem. de ã
comum acordo, aditar o Contrato firmado entre as partes em 09 de setembro de 2020. para fazer $
consignar o quanto segue: á

CLÁUSULA PRIMEIRA

A Cláusula 1.0. OBJETO DO CONTRATO passa a ter a seguinte redação:
'l.O.OBJETODO CONTRATO:

1.1. Organização, planejamento, elaboração, divulgação e execução deâ
l;oncursos Públicos de provas e/ou títulos para provimento de 80(oitenta)g
;argos/funções da Prefeitura do Município de Jaguariüna, conforme disposto
neste Instrumento e seus Anexos, assim distribuídos

1. 1. 1. Em 2021 será realizado o Concurso Público para os cargos de A.gerxte de
Apoio à Saúdes de Agente de Desenvolvimento Infantill de Agente de
Manutençãol de Agente de Serviços Geraisl de Agente Operacionalt dd
Analista de Saneamentos de Arquitetol de Assistente Social; Auxiliar de
Saúde Bucall de Bíbliotecáriol de Bombeiro Civil Municipal 3' Classe, de
Contadora de Dentista (Clínico Geral ou Generalista); de Dentista
(Especialista em Pacientes Especiais); de Dentista (Odontopediatra); der
Dentista (Protesista)l de Desenhista; de Educador Esportivol de Eletrícista:
de Enfermeiros de Engenheiro (Ambiental)l de Engenheiro (Civil); dej!
Engenheiro de Segurança do Trabalhos de Farmacêuticos de Fiscal: de
Fisioterapeuta; de Fonoaudiólogo; Guarda Municipal -- 3' Classe(Feminino e
Masculino)l de Inspetor de Alunosl de Jardineiros de Jornalista; de Médíc(ig

(Clínico Especialista em Saúde Mental); de Médico (Clínico Geral); de
Médico (Ginecologista); de Médico (Infectologísta); de Médico (Pediatra); de
Médico da Família (Generalista); de Médico do Trabalho: de Médico
Veterinário; de Motorista; de (CNH C)l de Motorista; de (CNH D Habilitados
para Condução de Ambulância)l de Motoristas de (CNH D Habilitado para
Transporte Escolar e Coletivo)l de Nutricionistal de Operador de Bombas; de
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Operador de ETA; de Operador de ETEI de Operador de Máquinasl de
Operador Locutor de Radial de Pedagogos de Professor de Educação Básica l
- PEB 1 -- Ensino Fundamentall de Professor de Educação Básica ll -- PEB ll -
Artes; de Professor Educação de Básica ll -- PEB ll -- Ciênciasl de Professor de
Educação Básica ll -- PEB ll -- Educação Especial (Generalista); de Professor de
Educação Básica ll -- PEB ll -- Educação Especial (Professor de Braile); de
Professor de Educação Básica ll -- PEB ll -- Educação Especial (Professor de
Libras)l de Professor de Educação Básica ll -- PEB ll -- Educação Físicas de
Professor de Educação Básica ll - PEB ll - Geografia; de Professor de
Educação Básica ll -- PEB ll -- História; de Professor de Educação Básica ll -
PEB ll -- Inglês; de Professor de Educação Básica ll -- PEB ll -- Língua
Portuguesas de Professor de Educação Básica ll -- PEB ll - Matemáticas de
Psicólogos de Sepultadorl de Técnico de Enfermageml de Técnico de
Gravação; de Técnico de Saúde Bucall de Técnico de Segurança do
Trabalhos de Terapeuta Ocupacionall de Topógrafo e de VigilantePatrimonial

1. 1.2. Em 2022 será realizado o Concurso Público para os cargos de Agente de
x4obilidade. de Analista de Gestão Pública, de Auditor Fiscal Tributário. de
biólogo, de Cuidador de Idoso, de Mecânico de Veículos, de Profético. de
técnico Agrícola e de Técnico de Enfermagem do Trabalho

ÇLAUSULASEGUNDA
'+
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A Cláusula 2.0. PRAZO, FORMA E CONDIÇÕES DA EXECUÇÃO passa a ter a seguinte redação: g
'2.0.PRAZO,FORMAECONDIÇÕESDAEXECUÇÃO= ' ' B
2.1. O prazo de vigência deste Contrato será de 33 (trinta e três) meses $
;tentados da data de sua assinatura (09/09/2020), findando-se em 08/06/2023. . ?,
podendo seu prazo ser prorrogado a critério da CONTRATANTE, observado (g'
disposto na Lei8.666/93. ãÊ

Z.2. Para realização do objeta, a empresa CONTRATADA expedirá editais di:E E
abertura de inscrições em conformidade cam as especificações do Termo diga %
Referência anexo a este Contrato, em conjunto com a Comissão de Concurs(g -3
)úblico, o Controle Interno, o Departamento de Recursos Humanos.a Secretaraê: L

]e Governo e outros órgãos municipais, observada a distribuição de cargos; B
estipulada na Cláusula 1.0. ' ' 'k lã
2.3. O prazo para execução de cada concurso será de até 12 (doze) meses ab ã
;tentar da publicação do edital de abertura de inscrições, podendo seã'Ê
prorrogado por acordo entre as partes. N. %
2.3. 7. O ato de finalização de cada Concurso Público se dará com a publicação;l l!
de sua homologação. ' ' ã-g

2.4. Incumbira a uma Comissão Permanente ou Especial, composta pool ê:
;ervidores ocupantesde cargos em provimento efetivo, a definição das diretrizegq'h
gerais, a coordenação e supervlsãa das atividades de realização dos Concursos E
Públicos, bem como a decisão dos recursos interpostos em razão do certame. uF#
1.5. A divulgação das Concursos Públicos far-se-á, sem prejuízo de outrosE.%
meios, mediante apublicação do respectivo edital: gq>

no Diário Oficial do Município; B :.
por meio de sua fixação no quadro de avisos da Sede da Prefeitura. %!

2.5.7. A publicação dos editais deverá ser providenciada com antecedênciaê lg
mínima de lO (dez)dias em relação ao início do período de inscrição. E l:
2.5.2. O período de inscrição não poderá ser inferior a lO (dez) dias úteis." ie
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ÇLAUSULATERCEIRA

A Cláusula 3.0 PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO passa a ter a seguinte redação:
'3.0.PREÇOEFORMADEPAGAMENTO:

3.1. O valor a ser pago à CONTRATADA será calculado multiplicando-se o
preço unitário(por inscrição) pela quantidade de inscritos, conforme divisão
entre: ensino fundamental (incompleto e completo), ensino médio / técnico e
ensino superior, cujos valores serão recolhidos diretamente à CONTRA TADA
através de boleto bancário pago pelo candidato.
3.2. Os sewlços serão custeados, exclusivamente, com os recursos financeiros
arrecadados com as inscrições de cada Concurso Público

CLAUSULAQUARTA

,'4 Cláusula 4.0, que trata da vigência, passa a ter a seguinte redação:
"4. 1 Este contrato vigorará por um período de 33 (trinta e três) meses, contados

COlqTRATANTE.' assinatura, podendo ser prorrogado, a critério da

ç LAUSULA QUINTA
A Cláusula 5.0. OS ANEXOS do I' Termo de aditivo.

5. 1. Anexo 1 - Cronograma Previsto.
5.2. Anexo il- Termo de Ciência e Notificação.
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Ficam ratificadas as demais Cláusulas e condições anteriormente avençadas no contrato firmado =
entre as partes em 09 de setembro de 2020, não alteradas pelo presente Termo Aditivo. :

Para firmeza e como prova de assim haverem. entre si, ajustado e contratado, é assinado este l!
Contrato em 03 (três) vias de igual teor. na presença de 02 (duas) testemunhas. 1l ç

FUNDAÇÃO PARA O VESTIBULAR DA UNESP - VUNESP g 4
Professor Doutor Antonio Nivaldo Hespanhol 9 ?

Diretor-Presidente .g S

Jaguariúna,05 de agosto de 2021

''\ Secretária de Gabinete

Testemunhas:

Nome: Prof. Dr. Henrique Luiz Monteiro
RG: 12.326.81 9-9 SSP/SP

2a
.E'a

RG
Geovani O. da Luz

Assistente de Gestão Pública
Prefeitura do Município

deJaguariúna
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ANEXOI CRONOGRAMAPREVISTO

DATAS
A definir

EVENTOS

Assinatura do contrato
A definir, sendo 10 dias antes do início das
Fnscnções

Publicação do Edital de Abertura de
Inscrições

30 dias corridos

02 dias úteis (inicia-se no primeiro dia da
rnscnção)

99 dias corridos a partir da publicação do ed tal
de abertura deinscrições
OI dia após a aplicação da prova ob et va

Período de inscrição

Solicitação de redução da taxa de
inscrição

Aplicação da Prova Objetiva
.aplicação da Prova Dissertativa
Envio do gabarito da prova objetiva
Publicação do gabarito da prova
objetiva

OI dia útil após o envio do gabarito

02 dias úteis contados a partir da data de
publicação dos gabaritos

Prazo para interposição de recursos

relativos aos gabaritos das provas
objetivas

1 06 dias corridos a partir da publicação do ed tal
de abertura de inscrições

01 dia após a aolicação da prova ob et va

Aplicação da Prova Objetiva

Envo do gabarito da prova objetiva

Publicação do gabarito da prova
objetivo

01 dia útil após o envio do gabarito

02 dias úteis contados a partir da data de
publicação dos gabaritos

Prazo para interposição de recursos

relativos aos gabaritos das provas
objetivas

Publicação dos resultados:
- da análise dos recursos referente ao
gabarito

- da nota da prova objetiva
- da nota da prova dissertativa

45 dias corridos a partir da aplicação da prova
objetiva do 2' domingo ' '

''1 02 dias úteis contados a partir da data de publicação
do resultado da nota da prova objetivado 2' domingo e
da prova dissertativa '

Prazo para interposição de recursos
relativos:

- à nota da prova objetiva
- à nota da prova dissertativa

Publicação dos resultados:
da análise dos recursos referentes à

nota da prova objetiva
- da análise dos recursos referentes à
nota da prova dissertativa

- Convocação para aplicação da Prova
Prática e da Prova de Títulos

60 dias corridos a partir da aplicação da provaobjetiva
do 2' domingo e da prova dissertativa

80 dias corridos a partir da aplicação da prova
objetiva do 2' domingo

[
Aplicação da Prova Prática (03 fina sde
semana)
Aplicação da Prova de Títulos
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1 15 dias corridos a partir da aplicação da prova
objetiva do 2' domingo

Publicação dos resultados:
ota da prova prática

- da pontuação dos títulos

- da classificação prévia

Prazo para interposição de recursos
relativos:

-à nota da prova prática
- à pontuação dos títulos
- à classificação prévia

da n

02 dias úteis. contados a partir da data de
publicação do resultado das provas: prática
títulos e classificação prévia

140 dias corridos a partir da aplicação da prova
objetiva do 2' domingo

Publicação dos resultados da aná ise
dos recursos referentes:
- à nota da prova prática

- à pontuação dos títulos

- à classificação prévia

02 dias úteis. contados da data de publicação do
resultado da classificação prévia para os cargos
com títulos e prática

Prazo para interposição de recursos
relativos:
à classificação prévia
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Publicação dos resultados da análisee
dos recursos referentes:
- à classificação prévia
Publicação dos resultados:

- da classificação definitiva Convocação
para aplicação do Teste
Antropométrico e da Prova de Aptidão
Física

1 55 dias corridos a partir da aplicação da prova
objetiva do 2' domingo

1 70 dias corridos a partir da aplicação da prova
objetiva do 2' domingo

182 dias corridos a partir da aplicação da prova
objetiva do 2' domingo

Aplicação do Teste Antropométrico e
da Prova de Aptidão física
Publicação dos resultados:
da nota da prova de aptidão física

''x

02 dias úteis contados a partir da data de publicação
do resultado da nota da prova de TAFdo 2' domingo Prazo para interposição de recursos

relativos:

à nota da prova de aptidão física

202 dias corridos a partir da aplicação da prova
objetiva do 2' domingo

Publicação dos resultados
- da análise dos recursos referentes à
nota da prova de aptidão física
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ANEXO ll - TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO

DISPENSA N' 025/2020
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO N' 302/2020
CONTRATO N' 111/2020 - 1' TERMO ADITIVO

lillE:l:l::l.F:EBE=U;==Pwu"«-""-"" «"""
EnR=nü$1ESm'H B;SU EFW
Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:
1 . Estamos CIENTES de que:

a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado
de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrõnico:
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2 Damo-nos por NOTIFICADOS para:

Jaguariúna, 05 de agosto 2021

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:
Nome: Márcío Gustavo Bernardes Reis
Cargo: Prefeito
CPF: 1 65.052.578-88

RESPONSÁVEL PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME:
Nome: Mana Emília Peçanha de Oliveira Salva
Cargo: Secretária de Gabinete
CPF: 120.339.598-1 3

Assinatu ra : J
RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:
Pelo Contratante:
Nome: Mana Emília Peçanha de Oliveira Sirva
Cargo: Secretária de Gabinete

@
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PelaCONTRATADA:
Nome: Antonio Nivaldo Hespanhol
Cargo: Diretor-Presidente
CPF:431.391.839-68
Telefone:(11) 3670 -- 5356/(11) 3670 -- 5300
E-mail:

email.com

Assinatura

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE
Nome: Valdir Antonio Parisi
Cargo: Secretário Municipal de Governo
CPF: 004.844.418-92
RG: l 0.868.683-8
Data de Nascimento: 24/10/1 956

Endereço.residencial: Praça Brasília, n' 33, Centro, Jaguariúna, São Paulo
E-mail institucional: governo@jaguariuna.sp.gov.br
E-mail pessoal:adrianasecgov@jaguariuna .sp.gov.br
Telefone(s):(1 9) 3867-9723/ 3867-9841
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