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                                                              EDITAL  nº 001/DDM/2018 
 
 
                                                                        A Sra. Dra. MARIA ELISABETE BASSI 
                                                              Delegada de Polícia Titular da Delegacia de Polícia  
                                                              de Defesa da Mulher de Pindamonhangaba, no uso 
                                                              e gozo de suas atribuições legais, etc... 
 
                                                              FAZ  SABER  AO  PÚBLICO  EM  GERAL    QUE,  

usando de suas atribuições legais, que lhe conferem o Art. 27, inciso II do Decreto 
nº 44.448 de 24/11/1999 e Resolução SSP-46 de 21/12/1970, o Exmo. Sr. Dr. JOSE 
ANTONIO DE PAIVA GONÇALVES, Digníssimo Delegado Seccional de Polícia 
de Taubaté-SP, realizará no próximo dia 14 de junho de 2018 às 10:00 hs., nesta 
Delegacia de Polícia de Defesa da Mulher, CORREIÇÃO ORDINÁRIA E 
PERIÓDICA, referente ao PRIMEIRO SEMESTRE do corrente ano. Ficam, pois, 
convidados todos os funcionários sujeitos a fiscalização correicional e demais 
pessoas interessadas, as quais poderão apresentar queixas, reclamações e sugestões 
atinentes ao serviço policial e/ou administrativos prestados por esta repartição 
policial. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 
ignorância, foi expedido o presente Edital, que será publicado e afixado na forma da 
Lei. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Pindamonhangaba aos 13 de abril 
de 2018. Eu, HUGO LUCENA ZAIDAN GRANJA, Escrivão de Polícia que o 
digitei.  
 
                                                    REGISTRE-SE e CUMPRA-SE. 
 
 
 
 
 
                                                    Dra. MARIA ELISABETE BASSI 
                                                               Delegada de Polícia 

O Instituto Na-
cional de Estudos 
e Pesquisas Edu-
cacionais Anísio 
Teixeira (Inep) co-
meçou a realizar, 
na terça-feira (15), 
os treinamentos 
regionais do Censo 
Escolar 2018. Os 
primeiros encon-
tros ocorreram na 
quarta-feira (16) 
em Brasília (DF) 
e Curitiba (PR), 
reunindo partici-
pantes das regiões 
Norte, Centro-O-
este, Sul e Sudeste. 
Nos dias 22 e 23, a 
capacitação ocor-
rerá em Aracaju 
(SE) para as pesso-
as do Nordeste.  

A intenção é ca-
pacitar os técnicos 
responsáveis pelas 
atividades de coor-

denação do Censo 
Escolar no âmbito 
das secretarias de 
educação dos es-
tados e municípios 
e da Secretaria de 
Educação Profis-
sional e Tecnológi-
ca do Ministério da 
Educação (Setec/
MEC). 

Durante o trei-
namento, os téc-
nicos recebem ins-
truções sobre as 
formas de preen-
chimento do Censo 
Escolar (Online e 
Migração); Con-
trole de Qualidade 
das Informações; 
Cadastro de Alu-
no; Cadastro de 
Profissional Esco-
lar; além de Módu-
lo de Confirmação 
de Matrícula, entre 
outros. 

Inep inicia treinamento do Censo Escolar 2018
Intenção é capacitar os técnicos responsáveis pelas atividades de coordenação 
no processo censitário das secretarias dos estados e municípios

Divulgação

O prazo para reno-
vação dos contratos do 
Fundo de Financiamen-
to Estudantil (Fies) do 
primeiro semestre deste 
ano foi prorrogado até 

25 de maio. De acordo 
com o Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da 
Educação (FNDE), cerca 
de 1,1 milhão de contra-
tos devem ser renovados 

neste semestre. Essa é a 
segunda vez que o prazo 
é prorrogado.

Os estudantes que 
participam do Fies de-
vem renovar o contrato 

todos os semestres. As 
instituições de ensino fa-
zem o pedido inicial de 
aditamento e, depois, os 
alunos confi rmam as in-
formações por meio do 

Sistema Informatizado do 
Fundo de Financiamento 
Estudantil (SisFies). 

Neste ano, o programa 
passou por mudanças. O 
Novo Fies foi dividido em 

três modalidades, que aten-
dem públicos diferentes, in-
clusive com juros zero para 
aqueles que possuem renda 
per capita mensal familiar de 
até três salários mínimos.

Prazo para renovação do Fies é prorrogado até 25 de maio

As inscrições para a 
OBR 2018 (Olimpíada 
Brasileira de Robótica) 
encerram-se nesta sex-
ta-feira (18). 

Realizado há mais de 
dez anos, o evento re-
cebe alunos do Ensino 
Fundamental, Médio e 
Técnico. Para participar 
os estudantes devem 
formar equipes de dois 
a quatro integrantes e 
fazer a inscrição gratui-
ta pelo site da OBR. 

Este ano, a coorde-
nação nacional ficou a 
cargo da Universidade 
Federal de São Carlos 
(SP), e os estudantes 

Inscrições para “Olimpíada Brasileira 
de Robótica” encerram esta semana

podem concorrer nas 
modalidades: teórica e 
prática, em seis níveis 
diferentes.

A OBR tem o apoio 
do Conselho Nacional 
de Desenvolvimento 
Científico e Tecnoló-
gico (CNPq) e de di-
versas instituições em 
todo Brasil; entre elas: 
a Sociedade Brasilei-
ra de Computação e os 
ministérios da Educa-
ção e da Ciência, Tec-
nologia, Inovações e 
Comunicações. 

Inscrições e outras 
informações no site: 
http://www.obr.org.br/

Divulgação

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº  6.121, DE 16 DE MAIO DE 2018.
Denomina de “Professor Elenil José de Souza” a quadra de futebol society 
localizada na área externa do Centro Esportivo José Ely Miranda – “Zito”, e dá 
outras providências.

Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, faz saber que a 
Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte 
Lei:

Art. 1º  Fica denominada de “Professor Elenil José de Souza” a quadra de futebol 
society localizada na área externa do Centro Esportivo José Ely Miranda – “Zito”.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.

Pindamonhangaba, 16 de maio de 2018.

Isael Domingues
Prefeito Municipal

 Marcela Franco Moreira Dias
Secretária de Infraestrutura e Planejamento

Registrada e publicada na Secretaria de Negócios Jurídicos em 16 de maio de 
2018.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

SNJ/app/Projeto de Lei 60/2018

Na modalidade prática haverá a produção de um robô


