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PORTARIA 

PORTARIA N° 7840 DE 15/08/2022 
Dispõe sobre dispensa de servidora, a pedido. 
João Filipe Muniz Basilli, Prefeito da Estância Climática de Caconde, 
Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, e; 
Considerando o pedido de rescisão de seu contrato de trabalho do 
quadro de servidores, formulado através do Requerimento n° 
2276/22;      

R E S O L V E: 
Art. 1º Dispensar, a pedido, do quadro de servidores municipais, Ana 
Paula dos Santos, Técnico Ambiental. 
Art. 2º Fica dispensada do cumprimento do aviso prévio. 
Art. 3º A Diretoria de Administração fica autorizada a tomar as 
providências necessárias que o caso requer. 
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário. 
Registre-se, publique-se e dê-se ciência aos interessados.  
Prefeitura da Estância Climática de Caconde, em 15 de agosto de 2022. 
João Filipe Muniz Basilli - Prefeito Municipal 
 
PORTARIA Nº 7841 DE 15/08/2022 
Dispõe sobre cessação de estágio remunerado. 
João Filipe Muniz Basilli, Prefeito da Estância Climática de Caconde, 
Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, e em especial 
a Lei 2.390/09 e suas alterações, 

R E S O L V E: 
Art. 1º Cessar o estágio remunerado da estagiária Camila Daniele 
Marques Paulino. 
Art. 2º - Fica a Diretoria de Administração autorizada a tomar as 
providências que o caso requer. 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 05/08/2022. 
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário. 
Registre-se, publique-se ciência aos interessados. 
Prefeitura da Estância Climática de Caconde, em 15 de agosto de 2022. 
João Filipe Muniz Basilli - Prefeito Municipal 
 
PORTARIA Nº 7842 DE 15/08/2022 
Dispõe sobre substituição de empregado público, em período de 
férias.  
João Filipe Muniz Basilli, Prefeito da Estância Climática de Caconde, 
Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,  

R E S O L V E: 
Art. 1º Designar Eliana Maria Ferreira Dias, Assistente Administrativo, 
para substituir Silvano Novais, Almoxarife, durante período de férias 
de 15/08/22 a 03/09/22.  
Art. 2º A designada fará jus a diferença salarial, referente ao cargo em 
substituição. 
Art. 3º Fica o Departamento de Recursos Humanos autorizado a tomar 
as providências que o caso requer. 
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário. 
Registre-se, publique-se e dê-se ciência aos interessados. 
Prefeitura da Estância Climática de Caconde, em 15 de agosto de 2022. 
João Filipe Muniz Basilli - Prefeito Municipal 

EDITAL 

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 1/2022 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA APLICAÇÃO DA PROVA 
CONSIDERANDO que a Prefeitura Municipal de Caconde realizou 
processo licitatório para contratação de empresa especializada para a 
realização do processo seletivo; 
CONSIDERANDO que no dia 14/08/2022 foi aplicada prova pela 
empresa IUDS (Instituto Universal de Desenvolvimento Social); 
CONSIDERANDO que a Prefeitura Municipal, tanto no próprio dia da 
aplicação da prova, quanto no dia seguinte, recebeu diversos 
questionamentos, quanto à algumas falhas ocorridas na aplicação da 
prova; 
CONSIDERANDO que foi realizada apuração interna e constatou-se 
que referidas falhas causaram insegurança aos candidatos do processo 
seletivo; 
CONSIDERANDO que a empresa IUDS, apesar de entender que as 
falhas não quebraram(afetaram) a isonomia do Processo Seletivo, mas 
entende que a falha poderá trazer algum prejuízo à imagem do 
Município de Caconde e da própria empresa; 
CONSIDERANDO as falhas procedimentais ocorridas no dia da 
aplicação da prova cuja responsabilidade está sendo objeto de 
apuração e para não haja prejuízo aos candidatos. 
A Prefeitura Municipal de Caconde em conjunto com o IUDS decidiu: 
ANULAR a prova APLICADA no dia 14/08/2022 e todos os atos 
posteriores, ficando convalidado todos os atos anteriores à sua 
execução, inclusive as inscrições deferidas ficam mantidas. 
CONVOCAR os candidatos para nova prova, a ser realizada no dia 
11/9/2022. Demais atos serão publicados no site do IUDS e da 
Prefeitura de Caconde. 
João Filipe Muniz Basilli – Prefeito Municipal 
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