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PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMÁPOLIS 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS 05/2022 

 

A Coordenadoria de Compras Públicas do Município de Iracemápolis/SP, com sede no 

Paço Municipal, à Rua Antônio Joaquim Fagundes, 237, Centro, Iracemápolis/SP, 

Telefone (19) 3456-9200, torna público que a Senhora Nelita Cristina Michel 

Franceschini, Prefeita Municipal de Iracemápolis, no uso de suas atribuições legais, 

ADJUDICA e HOMOLOGA o procedimento licitatório realizado na modalidade de 

Tomada de Preços 05/2022, que tem como objeto a contratação de empresa especializada 

para execução de obra de reforma e manutenção predial, incluindo manutenção nos 

banheiros de alunos e professores, pintura e instalação de estrutura metálica na entrada e 

saída de alunos, na Escola Municipal Antônio Candido de Camargo, localizada na Rua 

Virgílio Rossetti, 51, Jardim Iracema, com fornecimento de materiais, mão de obra e 

equipamentos necessários à empresa Construtora e Pavimentadora Concivi Ltda., ao 

preço global de R$ 346.193,38. Iracemápolis/SP, 15 de agosto de 2022. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMÁPOLIS 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS 06/2022 

 

A Coordenadoria de Compras Públicas do Município de Iracemápolis/SP, com sede no 

Paço Municipal, à Rua Antônio Joaquim Fagundes, 237, Centro, Iracemápolis/SP, 

Telefone (19) 3456-9200, torna público que a Senhora Nelita Cristina Michel 

Franceschini, Prefeita Municipal de Iracemápolis, no uso de suas atribuições legais, 

ADJUDICA e HOMOLOGA o procedimento licitatório realizado na modalidade de 

Tomada de Preços 06/2022, que tem como objeto a contratação de empresa especializada 

para execução de obra de reforma e manutenção predial, incluindo troca de pisos e pintura, 

na Escola Municipal Dona Leontina de Oliveira, localizada no Largo Santa Cruz, s/nº, 

Jardim Luiz Ometto, com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos 

necessários, à empresa Projecon Projetos e Construção Civil Piracicaba Ltda., ao preço 

global de R$ 75.785,40. Iracemápolis/SP, 16 de agosto de 2022. 

Cadastro Reserva de Estagiários 

Prefeitura Municipal de Iracemápolis 

 

A Prefeitura de Iracemápolis está com processo para cadastro reserva para jovens a partir 

dos 16 anos que estejam cursando o Ensino Médio ou Ensino Superior.  

O processo seletivo será realizado por análise de currículos para formação de cadastro 

reserva de Estágio. 

O cadastro reserva será composto conforme quadro abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
O Processo Seletivo ocorrerá seguindo o cronograma a baixo: 

 

 

 Na primeira etapa, para realizar a inscrição e preenchimento do questionário para 

análise, os candidatos deverão acessar o seguinte link: Processo Seletivo Prefeitura Mu-

nicipal de Iracemápolis – Formulários Google 

 O prazo para inscrição e preenchimento do questionário será de 22/08/2022 a 

26/08/2022. 

 Após finalizada a inscrição e preenchimento questionário, o candidato deverá enca-

minhar o currículo para o e-mail: rh02@iracemapolis.sp.gov.br  

 Após a finalização da primeira etapa, o prazo para análise do questionário e sele-

ção dos currículos será de 29/08/2022 a 06/09/2022. 

 O cadastro reserva será publicado no Diário Oficial no Site da Prefeitura na data 

09/09/2022.  

Informações complementares:  

- Carga horária 6 horas diárias, totalizando 30 horas semanais. 

- Bolsa-Auxílio e Auxílio Transporte de acordo com o termo de compromisso de estágio 

firmado. 

- Valores a serem pagos conforme tabela abaixo: 

 

Nível Superior 

6Horas B= 872,64 T= 96,96 Total= 969,60 

5Horas B= 727,20 T= 80,80 Total= 808,00 

4Horas B= 581,74 T= 64,66 Total= 646,40 

 

Nível Técnico  

6Horas B= 654,48 T= 72,72 Total= 727,20 

5Horas B= 561,06 T= 62,34 Total= 623,40 

4Horas B= 467,55 T= 51,95 Total=  519,50 

 

Nível Médio  

6Horas B= 545,40 T= 60,60 Total= 606,00 

5Horas B= 454,50 T= 50,50 Total= 505,00 

4Horas B= 363,60 T= 40,40 Total= 404,00 

 

B: Bolsa-Auxílio 

T: Auxílio Transporte 

 

Aos candidatos pré-selecionados segue abaixo TERMO DE COMPROMISSO DE 

ESTÁGIO, convencionando as seguintes cláusulas: 

CLÁUSULA 1a - Este instrumento tem por objetivo formalizar as condições para a 

realização de ESTÁGIO DE ESTUDANTE e particularizar a relação jurídica especial 

existente entre o ESTUDANTE, a CONCEDENTE e a INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

caracterizando a não vinculação empregatícia, nos termos da legislação vigente.  

ETAPAS DATAS 

Inscrição/preenchimento do questionário  

para análise  
22/08/2022 a 26/08/2022 

Avaliação dos questionários e currículos 29/08/2022 a 06/09/2022 

Divulgação do cadastro reserva 09/09/2022 

Cursos: 

 Superior/ Técnico/ Médio 
Semestre/Ano 

Administração                         

Recursos Humanos 

A partir do 2° Semestre Até o 

Penúltimo Semestre. 

Gestão Ambiental                          

Biologia                                         

Engenharia Ambiental            

A partir do 2° Semestre Até o 

Penúltimo Semestre. 

Psicologia                                           

Pedagogia 

A partir do 2° Semestre Até o 

Penúltimo Semestre. 

Comunicação Social                   

Gestão Pública                                  

Serviços Sociais 

A partir do 2° Semestre Até o 

Penúltimo Semestre. 

Farmácia                                         

Técnico em Química 

A partir do 2° Semestre Até o 

Penúltimo Semestre. 

Ciências Contábeis                

Economia 

A partir do 2° Semestre Até o 

Penúltimo Semestre. 

Biblioteconomia                        

Designe Gráfico  

A partir do 2° Semestre Até o 

Penúltimo Semestre. 

Ensino Médio  
A partir do 1° Ano Até o Último ano 

do Ensino Médio 

https://docs.google.com/forms/d/1F5Vmwk-T3e-EN_1JrizdIcHiWOgbf5aehYZGzxPbNWM/edit
https://docs.google.com/forms/d/1F5Vmwk-T3e-EN_1JrizdIcHiWOgbf5aehYZGzxPbNWM/edit
mailto:rh02@iracemapolis.sp.gov.br
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CLÁUSULA 2a - O ESTÁGIO DE ESTUDANTES, obrigatório ou não-obrigatório, está 

adequado ao projeto pedagógico do curso, nos termos da Lei no. 11.788/08.  

CLÁUSULA 3a - Cabe à INSTITUIÇÃO DE ENSINO:  

a) Aprovar o ESTÁGIO de que trata o presente instrumento, considerando as condições 

de sua adequação à proposta pedagógica do curso, à etapa e modalidade da formação 

escolar do ESTAGIÁRIO e ao horário e calendário escolar;  

b) Aprovar o Plano de Atividades de Estágio que consubstancie as condições / requisitos 

suficientes à exigência legal de adequação à etapa e modalidade da formação escolar do 

ESTAGIÁRIO;  

c) Avaliar as instalações da CONCEDENTE através de instrumentos próprios;  

d) Indicar professor orientador, da área a ser desenvolvida no ESTÁGIO, como 

responsável pelo acompanhamento e avaliação do relatório das atividades do 

ESTAGIÁRIO;  

e) Comunicar à parte concedente do estágio, no início do período letivo, as datas de 

realização de avaliações escolares ou acadêmicas. 

 

CLÁUSULA 4a - Cabe à CONCEDENTE:  

a) Zelar pelo cumprimento do presente termo de compromisso;  

b) Proporcionar ao ESTAGIÁRIO condições do exercício das atividades práticas 

compatíveis com plano de atividades de estágio;  

c) Designar um supervisor que seja funcionário de seu quadro de pessoal, com formação 

ou experiência profissional na área de conhecimento desenvolvida no curso do 

ESTAGIÁRIO, para orientá-lo e acompanhá-lo no desenvolvimento das atividades do 

estágio;  

d) Solicitar ao ESTAGIÁRIO, a qualquer tempo, documentos comprobatórios da 

regularidade da situação escolar, uma vez que trancamento de matricula, abandono, 

conclusão de curso ou transferência de Instituição de Ensino constituem motivos de 

imediata rescisão)  

e) Pagar a bolsa-auxílio e auxílio transporte ao ESTAGIÁRIO através de processo de 

pagamento administrado pelo CIEE, conforme a letra "d)" - Condições do Estágio  

f) Conceder auxílio transporte ao ESTAGIÁRIO;  

g) Assegurar ao ESTAGIÁRIO recesso remunerado nos termos da lei 11.788/08; h) 

Reduzir a jornada de Estágio nos períodos de avaliação, previamente informados pelo 

ESTAGIÁRIO.  

i) Encaminhar para a Instituição de Ensino o relatório individual de atividades, assinado 

pelo Supervisor, com periodicidade mínima de 6 (seis) meses, com vista obrigatória do 

ESTAGIÁRIO;  

j) Entregar, por ocasião do desligamento, termo de realização do estágio com indicação 

resumida das atividades desenvolvidas, dos períodos e da avaliação de desempenho;  

k) Manter em arquivo e à disposição da fiscalização os documentos firmados que 

comprovem a relação de estágio; 

 l) Informar ao CIEE a rescisão antecipada deste instrumento, para as devidas 

providências administrativas que se fizerem necessárias;  

m) Permitir o início das atividades de estágio apenas após o recebimento deste 

instrumento assinado pelas 3 (três) partes signatárias.  

 

CLÁUSULA 5a - Cabe ao ESTAGIÁRIO:  

a) Cumprir, com todo empenho e interesse, toda programação estabelecida para seu 

ESTÁGIO;  

b)Observar, obedecer e cumprir as normas internas da CONCEDENTE, preservando o 

sigilo e a confidencialidade das informações que tiver acesso;  

c) Apresentar documentos comprobatórios da regularidade da sua situação escolar, 

sempre que solicitado pela CONCEDENTE;  

d) Manter rigorosamente atualizados seus dados cadastrais e escolares, junto à 

Concedente e ao Agente de Integração;  

e) Informar de imediato, qualquer alteração na sua situação escolar, tais como: 

trancamento de matricula, abandono, conclusão de curso ou transferência de Instituição 

de Ensino;  

f) Entregar, obrigatoriamente, à Instituição de Ensino, à Concedente uma via do presente 

instrumento, devidamente assinado pelas partes;  

g) Informar previamente à CONCEDENTE os períodos de avaliação na Instituição de 

Ensino, para fins de redução da jornada de estágio;  

h) Preencher os Relatórios de Estágio a fim de subsidiar as Instituições de Ensino com 

informações sobre seu Estágio.  

 

CLÁUSULA 6a - O presente instrumento e o Plano de Atividades de Estágio serão 

alterados ou prorrogados através de TERMOS ADITIVOS. 

Paragrafo Primeiro: O presente Termo de Compromisso de Estágio pode ser denunciado, 

a qualquer tempo, mediante comunicação escrita, pela Instituição de Ensino, pela 

Concedente ou pelo Estagiário. Paragrafo Segundo: O não cumprimento de qualquer 

cláusula do presente TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO, constitui motivo de 

imediata rescisão.  

CLÁUSULA 7a - A INSTITUIÇÃO DE ENSINO e a CONCEDENTE de comum acordo 

nos termos do art. 5º da Lei nº. 11.788 de 2008, elegem o Centro de Integração Empresa 

Escola - CIEE como seu AGENTE DE INTEGRAÇÃO a quem comunicarão a 

interrupção ou eventuais modificações do convencionado no presente instrumento.  

 

 


