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Educação Infantil recebe
investimento de R$ 3 milhões

Os Cmeis (Centros Municipais de Educação Infantil)
de Pindamonhangaba estão
recebendo, desde dezembro

do ano passado, materiais e
móveis novos, para melhor
acolhimento e o atendimento às crianças, com inves-

timento de R$ 3 milhões
e todas as unidades foram
atendidas.
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“Encontro Cultural Comunidade”
é sucesso no CEU das Artes
Idealizado para ser um primeiro encontro entre
os moradores das proximidades do CEU das Artes,
evento contou com a participação de muitos visitantes, até de outras cidades.
PREVISÃO DO TEMPO
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Editorial
Educação de qualidade

I

nvestimentos na área de educação
contribuem para melhorar o
atendimento e o acolhimento dos alunos,
e proporcionam melhores condições de
trabalho aos educadores.
Em Pindamonhangaba, há professores
que desenvolvem excelentes trabalhos e
projetos na Rede Municipal de Ensino que
deixam marcas positivas na educação.
Essas iniciativas podem ser mensuradas
através de bons resultados, como a nota
do Ideb (Índice de Desenvolvimento da
Educação Básica), por exemplo, que,
atualmente, é de 6,9: número acima do
previsto pelo Ministério da Educação – e
maior do que o índice de muitas cidades da
região.
Dentro dessa proposta, os centros de
educação infantil da cidade estão recebendo,
desde o ano passado, materiais e móveis
novos, como: camas adequadas para o
tamanho das crianças; berços, mesas e
cadeiras personalizadas para alimentação
dos bebês; brinquedos como piscinas de
bolinha e fantasias de princesas e de superheróis, e material escolar que auxiliam no
desenvolvimento pedagógico das crianças.
Quando há boa vontade dos proﬁssionais
envolvidos; materiais adequados e melhores
condições de trabalho, ﬁca mais fácil cativar
a comunidade escolar, trazendo-a para
dentro da escola e permitindo o debate
saudável sobre questões educacionais.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO
*** HOMOLOGAÇÃO ***
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 208/2018 (PMP 32052/2018)
A autoridade superior, com base no parecer da Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria de
Assuntos Jurídicos, negou provimento ao recurso da empresa Edera Distribuidora de Medicamentos
Ltda EPP, e homologou, em 11/02/2019, e adjudicou a licitação supra, que cuida de “aquisição de
medicamentos – atenção básica”, em favor das empresas, os itens (item-vl unit em R$): Antibióticos
do Brasil Ltda: 15-0,2267; 16-7,00; Atons do Brasil Distribuidora de Produtos Hospitalares
Ltda: 02-0,0350; Ciamed – Distribuidora de Medicamentos Ltda: 69-7,425; Cirúrgica Biomédica
Ltda ME: 65-7,571; Cirúrgica São José Ltda: 0,416; Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda: 010,0198; 11-0,4418; 30-0,70; 35-0,015; 54-0,39; 70-2,2403; 74-0,0147; 78-0,42; Cristália Produtos
Químicos Farmacêutica Ltda: 13-3,6531; 19-6,2489; Droga Fonte Ltda: 09-0,02; 55-0,0813; Edera
Distribuidora de Medicamentos Ltda EPP: 29-0,055; Extra Distribuidora de Medicamentos e
Produtos Hospitalares Eireli: 62-1,825; Farmace Indústria Químico Farmacêutica Cearense Ltda:
18-0,65; 21-1,30; 25-0,60; 67-0,60; Futura Comércio de Produtos e Hospitalares Ltda: 51-10,13;
Inova Comercial Hospitalar Eireli: 14-0,888; 20-0,891; 23-0,8135; 41-0,18; 50-0,0376; 61-1,44;
64-0,21; 77-3,6200; 82-20,967; 86-0,67; Inovamed Comércio de Medicamentos Ltda: 22-0,0621;
31-2,75; 46-39,60; 56-0,5742; 66-0,0525; Interlab Farmacêutica Ltda: 43-0,0663; 44-0,0663; 450,0663; 76-3,00; Medilar Importação e Distribuição de Produtos Médicos Hospitalares S/A: 050,9365; 24-0,0433; 68-0,0335; NDS Distribuidora de Medicamentos Ltda: 06-5,9382; 07-0,25; 100,0328; 12-5,40; 17-2,70; 33-0,0337; 39-0,1867; 49-2,95; 52-0,06; 53-0,0568; 58-0,1039; 59-3,91;
60-4,95; 63-3,15; 79-1,20; 84-0,0834; Promefarma Representações Comerciais Ltda: 03-2,9086;
04-0,296; 26-0,067; 47-2,47; 72-0,145; Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda: 08-0,0545; 27-0,03;
28-0,038; 32-0,3366; 34-0,0172; 40-0,60; 48-0,04; 73-0,0686; 75-0,0931; 80-0,05; 81-0,0525; 831,58. Itens desertos/fracassados? 37, 38, 42, 57, 71 e 85.

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONVOCAÇÃO – 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 2019
Ficam as senhoras conselheiras, senhores conselheiros titulares e suplentes, entidades e
sociedade civil do Conselho Municipal de Assistência Social, convocados a comparecer, na data e
local abaixo, para a realização da “ 1ª Reunião Extraordinária de 2019”, cuja pauta vem a seguir:
Pauta:
• Execução Financeira 2018
Dia: 21/02/2019 (Quinta-Feira)
Horário: 16h00 (dezessete horas)
Local: CRAS Centro – Rua Dr. Laerte Assunção Júnior, 51 - Centro
Doralice C. de Souza Labastie
Presidente do CMAS
Lembrando aos conselheiros que não puderem comparecer (sociedade civil e poder público) que
comuniquem seus suplentes e justiﬁquem sua falta através dos emails:
c.conselhos@pindamonhangaba.sp.gov.brou cmas@pindamonhangaba.sp.gov.br.
À, Sr. ADRIANO AUGUSTO TEIXEIRA DA SILVA
Em virtude da informação que temos que seu afastamento foi cessado, sendo já informado
que a data do seu retorno seria em 09/01/2019, mas senhor não tendo comparecido, e devido
as diﬁculdades de contato, pedimos que compareça na empresa ou entre em contato para
esclarecimentos e se for o caso realizar os trâmites necessários para o retorno ao trabalho. Segue
abaixo telefones e e-mail para contato:

Pindamonhangaba, 19 de fevereiro de 2019

No “Dia D” contra a dengue,
alunos dão dicas sobre como
combater o Aedes aegypti
Combater a dengue
não é uma tarefa difícil,
mas é preciso ter dedicação para observar e eliminar todo e qualquer
foco de água parada, local
predileto para as fêmeas
do Aedes aegypti botarem
seus ovos. No “Dia D” contra a dengue, celebrado na
sexta-feira (15), as escolas
estaduais em todo o Estado se mobilizaram para
discutir ações de combate
ao mosquito.
Muitas escolas promoveram várias atividades
durante a semana para
conscientizar as pessoas
sobre a importância de
combater o mosquito da
dengue.
Conﬁra algumas dicas
propostas pelos alunos

da Rede Estadual, para
evitar a proliferação do
Aedes aegypti, mosquito
transmissor dos vírus da
dengue, zika e chikungunya:
- Armazene o lixo de
casa em sacos plásticos
bem fechados, e também

mantenha a lixeira tampada;
- Limpe a calha com
regularidade, eliminando
folhas e qualquer material
que possa impedir a água
de correr. Quando a calha
está entupida, a água se
acumula e pode virar um
Divulgação

criadouro do Aedes aegypti
- Não deixe os vasos das
plantas com água parada;
para evitar, basta encher
os pratos com areia até a
borda;
- Se tem plantas aquáticas em casa, dedique um
tempo pelo menos uma
vez na semana para trocar
a água e lavar o vaso com
escova, água e sabão;
- Qualquer recipiente
que possa acumular água
deve ser armazenado virados para baixo, como garrafas e outros materiais;
- Já veriﬁcou se a sua caixa d’água está bem fechada?
Quando aberta, ela pode
virar uma verdadeira “maternidade” para o mosquito
transmissor da dengue.

Estado aperfeiçoa formação de servidores da Educação
Com foco na atuação
do professor em sala de
aula, o Governo do Estado promoveu diversas
atividades voltadas à
preparação dos servidores para o início do ano
letivo. Uma das principais iniciativas foi a realização da Orientação
Técnica de Atribuição de
Classes e Aulas 2019.
Vale destacar que a
ação começou em novembro de 2018 e continuou nas primeiras
semanas deste ano, até o

início do período letivo,
com o envolvimento de
supervisores, dirigentes
regionais de Ensino e diretores do Centro de Recursos Humanos.
Em janeiro de 2019,
houve uma formação
em que, entre os tópicos, os participantes veriﬁcaram novidades do
Sistema SED Associação Professor na Classe,
Formação
Associação
do Professor na Classe:
Multiplicadores e Formação SED – Todo Es-

Divulgação

tado com Foco na Associação do Professor na
Classe.
A iniciativa contou,
ainda, com uma video-

REGISTRO CULTURAL

conferência sobre a conceitualização dos pontos
mais importantes do
processo inicial de atribuição de classes e aulas.

ALTAIR FERNANDES

Academia de Letras realiza sua primeira
plenária solene da APL de 2019

Nesta sexta-feira (22), às 19h30, em sua
sede no Palacete 10 de Julho (rua Deputado
Claro Cesar, 33 – centro), a APL-Academia
Pindamonhangabense de Letras realiza a sua

PALESTRA. Com o tema
“Coimbra... mistérios e histórias”, caberá à acadêmica, Elaine
Cristina dos Santos, professora
Lanna Santos, proferir a palestra
do mês.
Divulgação

Telefones:
(12) 2126-6608
(12) 2126-6606
(12) 99604-7083
Falar com RH.
E-mail: tsantos@incomisa.com.br

primeira sessão plenária solene de 2019. A
noite cultural constará de palestra, solenidade
de posse de acadêmico, apresentação de obra
literária e apresentação musical.

POSSE. O acadêmico professor Syllas Eduardo Pucinelli, deixará de pertencer ao quadro de
membros honorários para assumir
a cadeira de nº 12T do quadro de
membros titulares. Cadeira que
tem como patrono o fundador do
jornal Tribuna do Norte, Dr. João
Marcondes de Moura Romeiro.

LIVRO. O acadêmico professor William Castilho Moraes fará
nova apresentação de sua obra
literária “Heróis sem Pátria”,
lançado no ﬁnal de 2018.
Divulgação

Divulgação

Pindamonhangaba, 04 de janeiro de 2019.
Indústria, Construções e Montagens Ingelec S.A.
Rua Julio de Paula Claro, 1280 – Feital Pindamonhangaba/SP – Recursos Humanos
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Professora Lanna Santos será
a palestrante

O professor Syllas agora assinará
como membro titular da APL

O professor William Castilho
apresentará seu recente
lançamento, “Heróis sem
Pátria“

MÚSICA. A sessão solene será animada pelos alunos músicos da Fasc- Faculdade de Música Santa Cecília.
As sessões plenárias solenes da APL são realizadas todas últimas sextas-feiras do mês, sob a coordenação
da presidente da entidade, escritora Elisabete Guimarães, e abertas ao público interessado em participar de
eventos artísticos e culturais.
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Prefeitura investe R$ 3 milhões em equipamentos
para centros de educação infantil
Divulgação

Os Cmeis
(Centros
Municipais de Educação
Infantil) de Pindamonhangaba estão recebendo, desde dezembro do
ano passado, materiais e
móveis novos, para melhor acolhimento e atendimento às crianças. Para
essas melhorias, o investimento da Prefeitura,
por meio da Secretaria de
Educação, foi de aproximadamente R$ 3 milhões
e todas as unidades foram
atendidas.
Armários novos para
as professoras, camas
adequadas para o tamanho das crianças, berços,
mesas e cadeiras personalizadas para alimentação
dos bebês – pela primeira
vez na Rede – foram alguns dos produtos com os
quais as unidades foram
contempladas. Os Cmeis
também receberam brinquedos, fantasias de princesas e super-heróis, piscinas de bolinha, material
escolar e muito mais, de
acordo com a necessidade
de cada unidade, para auxiliar no desenvolvimento
pedagógico das crianças.
“A nova estrutura torna
a rotina da creche mais organizada, a criança se sente acolhida, alegre e motivada a aprender”, aﬁrmou
a professora Andrea Oliveira, co-responsável pela
Cmei Yolanda Immediato
Fryling, do Alto Cardoso,
uma das unidades beneﬁciadas.

De acordo com o secretário de Educação da
Prefeitura, prof. Júlio Valle, os Cmeis estão sendo
equipados com materiais
que proporcionarão condições para que o ensino oferecido tenha cada
mais qualidade. “Existem
professores que já desenvolvem trabalhos importantes na rede municipal,
que muitas vezes podem
ser aprofundados, aprimorados e aperfeiçoados
desde que eles tenham
condições melhores de
fazer esses trabalhos, e essas condições dependem
exatamente desses materiais”, explicou o secretário, lembrando que nas
próximas semanas, será
realizada a entrega dos
materiais escolares aos
demais alunos da Rede
Municipal.
Além dos equipamentos nos Cmeis, a Prefeitura vem investindo em
diversas melhorias para a
Rede Municipal de Ensino
como um todo, para oferecer um ensino cada vez
melhor para seus cerca de
14 mil alunos atendidos.
Entre as melhorias estão a manutenção completa de 41 escolas; wi-ﬁ
nas escolas e mais de 50
lousas digitais instaladas;
início das aulas de artes
e de educação física para
mais de 9 mil alunos no
Ensino Fundamental; investimento de mais de R$
2 milhões em mobiliário

Materiais didáticos e novos brinquedos estão entre os produtos adquiridos
de qualidade; projeto-piloto de contraturno escolar
para mais de mil crianças;
aquisição de novos brinquedos e jogos para todas
as escolas; investimento
de mais de R$ 2 milhões
em materiais pedagógicos
de qualidade; mais de 80
mil horas de formação permanente para professores,
entre outras melhorias.
O prefeito Isael Domingues lembra que todos os
investimentos feitos e que
ainda serão concretizados
reﬂetem em resultados po-

sitivos para a formação do
aluno enquanto cidadão.
“E essas melhorias já podem ser mensuradas, por
exemplo, com a melhora

signiﬁcativa do IDEB (Índice de Desenvolvimento
da Educação Básica) que,
atualmente, em Pindamonhangaba, está em 6,9,

número acima do previsto
pelo Ministério da Educação e maior que o índice
das cidades da nossa região”, destacou o prefeito.

BOSQUE FICARÁ FECHADO
NESTA SEMANA PARA
MANUTENÇÃO
Divulgação

Praças recebem
serviços de limpeza
As praças da cidade
estão recebendo limpeza da vegetação, roçada, poda de árvores
e cuidados de jardinagem. O serviço foi iniciado no ﬁm de janeiro
e está se estendendo
por todos os bairros e
centro da cidade.
Praça Monsenhor

Marcondes, Praça do
Cruzeiro, Praça da Bíblia, Praça Santa Luzia, Praça Dr. Emílio
Ribas, entre outras,
já receberam as melhorias.
A ação tem à frente
a Secretaria de Meio
Ambiente que, desde janeiro, ﬁcou res-

ponsável por toda a
limpeza da vegetação,
retirada de entulhos,
podas de árvores, entre outros serviços,
em áreas públicas. As
áreas particulares continuam sendo responsabilidade dos proprietários, que ﬁcam
passíveis de multas.
Divulgação

Lago é um dos locais que estão recebendo serviços de manutenção

Um dos principais cartões postais de Pindamonhangaba, o Bosque da Princesa ﬁcará ainda mais
bonito nos próximos dias. Até
sexta-feira (22), o bosque estará
fechado para a população, para
a realização de manutenção geral. O local receberá roçada,
poda de algumas árvores, limpeza do lago e consertos na pista de
caminhada.

A ação da Prefeitura será realizada pela Secretaria de Meio Ambiente, com apoio da Secretaria
de Planejamento de Obras e da
Psicultura da Apta.
Com as melhorias, a população
poderá voltar a utilizar as dependências do Bosque da Princesa
normalmente para lazer e exercícios físicos, já a partir de segunda-feira (25).
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 01/2019
O Centro de Integração Empresa-Escola – CIEE e a Prefeitura Municipal de
Pindamonhangaba nos termos do disposto da Lei Federal de no 11.788, 25 de setembro de 2008, faz
saber que se encontram abertas as inscrições para seleção, parte integrante deste Edital de
Estagiários.
1

– DISPOSIÇÕES GERAIS
1.1 Este processo seletivo destina-se a formação de cadastro reserva para vagas de estágio, por
alunos matriculados nos seguintes cursos e semestres no ato da inscrição:

NÍVEL SUPERIOR

SEMESTRE

VAGAS

A partir do 3º semestre

Cadastro Reserva

A partir do 3º semestre

Cadastro Reserva

Direito

A partir do 5º semestre

Cadastro Reserva

Educação Física (Bacharelado)

A partir do 5º semestre

Cadastro Reserva

Farmácia

A partir do 5º semestre

Cadastro Reserva

Pedagogia

A partir do 3º semestre

Cadastro Reserva

Administração de Empresas
Comunicação Social:


Jornalismo

SEMESTRE

VAGAS

Técnico em Administração

NÍVEL TÉCNICO

A partir do 1º semestre

Cadastro Reserva

Técnico em Informática

A partir do 1º semestre

Cadastro Reserva

Técnico em Segurança do Trabalho

A partir do 1º semestre

Cadastro Reserva

Técnico em Serviços Jurídicos

A partir do 1º semestre

Cadastro Reserva

NÍVEL MÉDIO

PERÍODO DO
ESTÁGIO

ANO

Ensino Médio

Manhã

1º, 2º e 3º

Ensino Médio

Tarde

1º, 2º e 3º

VAGAS
Cadastro
Reserva
Cadastro
Reserva

1.2 A celebração do Termo de Compromisso de Estágio será celebrado sob regime da Lei no
-111.788 de 25 de Setembro de 2008.
1.3 O valor da Bolsa Auxílio mensal, corresponde a:
—
—

Nível Superior (4h/dia) - R$ 472,44 reais;
Nível Médio / Técnico (4h/dia) - R$ 420,42 reais.

1.4

É concedido o auxílio transporte mensal no valor de R$ 30,00 reais.

2 - DA INSCRIÇÃO
2.1 A inscrição deverá ser efetuada a partir de 22 de fevereiro de 2019, até às 23h59 do dia 06 de
março de 2019, através das inscrições gratuitas pelo portal do CIEE www.ciee.org.br.
2.1.1
. Para os candidatos com deﬁciência - PCD é assegurado 10% das vagas no presente
processo seletivo, desde que as atribuições das mesmas sejam compatíveis com a deﬁciência de
que são portadores, que será veriﬁcada através de exame médico no ato da convocação, nos termo
da Lei No. 11.788/2008;
2.1.2
Os candidatos com deﬁciência - PCD participarão da seleção em igualdade de
condições com os demais candidatos no que se refere a conteúdo, avaliação, duração, horário e
local de realização da prova;
2.2. São requisitos para inscrição:
I. Ter idade mínima de 16 (dezesseis) anos, até a data de término das inscrições para o Processo
Seletivo;
II. Estar regularmente matriculado nos cursos e semestres indicados no quadro disposto no item
1.1 deste Edital em 2019;
III. Residir no município de Pindamonhangaba.
IV. Não ter período de estágio equivalente a 2 (dois) anos na Prefeitura Municipal de
Pindamonhangaba.
V. Ser brasileiro ou estrangeiro com visto de permanência no país;
2.3. São requisitos para assumir vaga e realizar o estágio:
I. Para as vagas de nível Médio e Técnico: cuja matricula seja devidamente comprovada nos cursos
e atendendo aos anos indicados no “item 1.1” deste Edital.
II. Para as vagas de nível Superior: só poderão assumir as vagas oferecidas, estudantes que
estiverem regularmente matriculados entre os 03 (três) últimos anos do curso, e desde que a
matricula seja devidamente comprovada nos cursos indicados, atendendo aos semestres descritos
no “item 1.1” deste Edital.
III. Residir no município de Pindamonhangaba.
2.4 Será considerado como base nos requisitos do “item 2.3”, o semestre do estudante a partir do
ano de 2019.
2.5 O estudante de Nível Médio no ato da inscrição deverá declarar o turno de estágio pretendido,
sendo matutino ou vespertino.
3 – DO PROCESSO SELETIVO
3.1. O Processo Seletivo classiﬁca os candidatos, levando-se em consideração os pontos obtidos
nos testes, que serão aplicados no dia 10 de março de 2019 (DOMINGO) na FUNVIC - Fundação
Universitária Vida Cristã, endereço Estrada Radialista Percy Lacerda, 1000 - Pinhão do Borba,
Pindamonhangaba - SP, 12422-970.
3.1.1. A prova objetiva para os candidatos do Nível Superior e Médio e Técnico será aplicada às
09h00 e a abertura dos portões ocorrerá às 08h00 sendo que o fechamento será às 9h00 horas, não
sendo permitido o acesso ao local da prova após o fechamento dos portões.
3.2 As provas objetivas serão compostas por 20 (vinte) questões, sendo 10 questões de Língua
Portuguesa, 5 questões de Matemática e 5 questões de Conhecimentos Gerais e terá duração
máxima de 1h00 (uma) hora.
3.2.1 As provas serão baseadas no seguinte conteúdo programático:
I. Nível Superior
Língua Portuguesa: Ortograﬁa; Gramática; Sinônimos; Figuras de Linguagem, Pontuação, Crase,
Concordância.
Matemática: Geometria; Juros; Porcentagem; Regra de três; Probabilidade; Calculo de Área e
Perímetro.
Conhecimentos Gerais: Hino de Pindamonhangaba; Fauna brasileira; Hidrograﬁa brasileira;
Atualidades, Geograﬁa.
II. Nível Médio e Técnico
Língua Portuguesa: Ortograﬁa; Gramática (uso dos porquês, mais e, mas, etc); Divisão e contagem
silábica; Sinônimos.
Matemática: Algarismos romanos; Equações de primeiro grau; Teorema de Pitágoras; Frações
equivalentes.
Conhecimentos Gerais: Atualidades; Geograﬁa; Fauna brasileira; Hidrograﬁa brasileira; Hino de
Pindamonhangaba.
3.3. As questões da prova objetiva serão do tipo múltipla escolha e cada questão conterá 04
(quatro) alternativas, sendo somente 1 (uma) correta;
3.4. Cada questão valerá 0,5 (meio) ponto. A pontuação máxima será de 10 (dez) pontos, de caráter
classiﬁcatório;
3.5. O candidato deverá comparecer no local da realização das provas com antecedência de 30
(trinta) minutos, munido do documento de identidade, caneta esferográﬁca de cor azul ou preta,
lápis e borracha;
3.6. O candidato deverá comparecer para a realização da prova, munido de original de um dos
seguintes documentos de identiﬁcação com foto: Cédula de Identidade (RG) ou Carteira de Órgão
ou Conselho de Classe ou Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou Certiﬁcado Militar
ou Carteira Nacional de Habilitação (modelo novo com foto); Boletim de Ocorrência em caso de
furto ou roubo (anexo a outro documento com foto que aﬁrme a identidade do candidato).
3.6.1 O candidato que no dia da Prova não apresentar original de um dos documentos com foto,
indicados no “item 3.6” deste Edital, não poderá participar do Processo Seletivo.
3.7 O candidato que no dia da realização da prova, não for identiﬁcado na lista de inscritos poderá
realizar a prova mediante assinatura de uma declaração fornecida pelo ﬁscal de sala, entretanto,
será realizada análise posterior para veriﬁcar a pertinência da referida inscrição. Constatada a
improcedência da inscrição, a prova será automaticamente cancelada sem direito a recurso.
3.8 O candidato que no dia da realização da prova, identiﬁcar que se inscreveu para o curso errado,
poderá corrigir a inscrição no ato da assinatura da lista.
3.9 Durante a realização da prova:
I. Não será admitida a permanência de candidatos sem camisa, camiseta ou similar, nem a
utilização de óculos escuros, bonés, chapéus e similares.
II. Não será permitida nenhuma espécie de comunicação entre os candidatos, ou mesmo
manifestações isoladas, exceto para chamar o Fiscal de Prova quando necessário.
III. Não será permitido o porte ou a consulta de nenhuma espécie de livro, revista, folheto ou
qualquer compêndio, bem como qualquer espécie de anotação ou a utilização de outros meios
ilícitos para a realização da prova, inclusive tentar visualizar a prova ou o Cartão de Respostas de
outro candidato.
IV. Não será permitido o uso de calculadora, notebook, tablet, telefone celular, fone de ouvido,
relógio de pulso ou equipamentos similares a estes, bem como outros que, a juízo do Fiscal de
Prova, possam ensejar prejuízos à isonomia entre os candidatos.
V. Os telefones celulares e similares deverão ter a bateria retirada ou serem desligados (inclusive
despertador) o telefone celular ou aparelho similar não poderá emitir qualquer sinal sonoro ou pop
up durante a realização das provas.
VI.Não será permitido ao candidato portar arma, fumar ou utilizar-se de bebida alcoólica ou
substâncias ilegais.
VII. Não será permitido ao candidato levantar-se, exceto no momento da entrega da prova; caso
necessite utilizar o sanitário, deverá solicitar ao Fiscal de Prova, que designará um Auxiliar de
Coordenação para acompanhá-lo, devendo durante o percurso manter-se em silêncio.

VIII. A candidata que estiver amamentando deverá levar acompanhante responsável pela guarda da
criança, não havendo prorrogação de horário da duração da prova para a candidata nesta situação.
3.9. Será excluído do processo seletivo o candidato que:
I. Praticar qualquer das condutas vedadas no item 3.8, sendo-lhe retirada a prova e lavrada a
circunstância de sua desclassiﬁcação na Ata de Prova.
II. Não comparecer para a realização da prova, seja qual for o motivo alegado.
III. Apresentar-se fora de local, data e/ou do horário estabelecidos no Edital.
IV. Não apresentar o documento de identiﬁcação conforme previsto neste Edital.
V. Não cumprir as instruções determinadas pelo Fiscal de Prova.
VI. Não devolver ao Fiscal de Prova, segundo critérios estabelecidos neste Edital, qualquer material
de aplicação e de correção das provas.
VII. Ausentar-se da sala de provas, a qualquer tempo, portando as folhas de respostas, cadernos de
questões ou equipamentos eletrônicos.
VIII. Ausentar-se da sala de provas, a qualquer tempo, sem a companhia de um Fiscal de Corredor.
IX. Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos.
X. Tratar com descortesia ou de forma violenta os demais candidatos ou qualquer membro da
equipe encarregada da aplicação da prova.
XI. Utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter aprovação própria ou de
terceiros, em qualquer etapa do processo seletivo.
XII.For constatado, após as provas, por meio eletrônico, estatístico, visual, grafológico ou por
investigação policial, ter-se utilizado procedimentos ilícitos, sendo suas provas anuladas e
automaticamente eliminado do processo seletivo.
4 – DOS RECURSOS
4.1 - O Gabarito Provisório e o Caderno de Questões serão divulgados no dia 11 de março de 2019
sem horário deﬁnido, nos sites do Centro de Integração Empresa Escola e no site da Prefeitura
Municipal de Pindamonhangaba (www.ciee.org.br / www.pindamonhangaba.sp.gov.br).
4.1.1 - O prazo para interposição de recurso será de 1 (um) dias útil após a publicação do evento no
site do CIEE, tendo como termo inicial o primeiro dia útil subsequente.
4.1.2 – O candidato deve utilizar formulário especíﬁco para interpor o recurso disponível no site
www.ciee.org.br.
4.1.3 - O recurso só será admitido para o único efeito de correção de notório erro de fato.
4.2 - Os recursos deverão ser feitos por meio de Requerimento e encaminhados via e-mail, no
endereço atendimento.taubate@ciee.org.br das 08h00 às 17h30, devendo estar devidamente
fundamentados, constando o nome do candidato, o número de CPF, o curso que está matriculado
e o telefone.
4.3 – O recurso interposto fora do prazo não será conhecido.
4.4 – O gabarito divulgado poderá ser alterado, em função dos recursos interpostos, e a prova será
corrigida de acordo com o gabarito oﬁcial deﬁnitivo. A Classiﬁcação Provisória e o Gabarito Oﬁcial
serão divulgados no dia 18 de março de 2019 sem horário deﬁnido, no site do Centro de Integração
Empresa Escola e no site da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba (www.ciee.org.br / www.
pindamonhangaba.sp.gov.br).
5 – DA CLASSIFICAÇÃO
5.1. Aos candidatos de Nível Superior e Nível Técnico haverá duas listas de classiﬁcação, sendo
que o candidato será classiﬁcado na lista geral e na lista a parte:
1º Lista Geral: para classiﬁcação de todos os candidatos.
2º Lista Especíﬁca: exclusiva para classiﬁcação de PCD – Pessoas Com Deﬁciência
5.1.1 Os candidatos de Nível Médio serão classiﬁcados de acordo com o turno escolhido no ato
da inscrição conforme item 2.5, existindo para cada turno duas lista de classiﬁcação sendo elas:
1º Lista Geral: para classiﬁcação de todos os candidatos.
2º Lista Especíﬁca: exclusiva para classiﬁcação de PCD – Pessoas Com Deﬁciência.
5.1.2. Os candidatos serão classiﬁcados por ordem decrescente de pontos obtidos, observando-se
a pontuação total;
5.1.3. Havendo empate na classiﬁcação, proceder-se-á ao desempate usando o seguinte critério
preferencial na ordem:
1º - Maior idade;
2º - Maior pontuação das questões de Língua Portuguesa
3º - Maior pontuação das questões de Matemática
5.2. A classiﬁcação ﬁnal (pontuação total atribuída na prova) será divulgada a partir do dia 25 de
março de 2019 no site do Centro de Integração Empresa Escola e no site da Prefeitura Municipal de
Pindamonhangaba (www.ciee.org.br / www.pindamonhangaba.sp.gov.br).
6 - DA CONVOCAÇÃO PARA PREENCHIMENTO DA VAGA
6.1 No ato da convocação, o estudante deverá estar regularmente matriculado nos semestres
indicados no item 1.1 deste Edital.
6.2 No ato da convocação o candidato deverá ter pelo menos 1 (um) semestre regular a cursar para
caracterizar a atribuição da vaga.
6.3 As pessoas com deﬁciência - PCD deverão apresentar laudo médico atestando a espécie e o
grau ou nível de deﬁciência, com expressa referência ao código correspondente na Classiﬁcação
Internacional de Doenças – CID emitido nos últimos 12 meses, bem como a provável causa da
deﬁciência.
6.3.1 As pessoas com deﬁciência - PCD que não apresentarem laudo médico atestando a espécie e
o grau ou nível de deﬁciência, com expressa referência ao código correspondente na Classiﬁcação
Internacional de Doenças – CID emitido nos últimos 12 meses, serão classiﬁcadas apenas na lista
geral do referido processo seletivo, não cabendo recurso.
6.3.2. Na falta de candidatos aprovados para as vagas reservadas a deﬁcientes, estas serão
preenchidas pelos demais candidatos, com estrita observância da ordem classiﬁcatória;
6.4. A convocação consistirá oﬁcialmente por e-mail e em tentativa de contato telefônico.
6.5. Durante 2 dias úteis o CIEE realizará 1 contato telefônico – um no período da manhã e outro
no período da tarde - nos números de telefone indicados na inscrição do candidato. No 1º dia, será
enviado um e-mail de convocação conﬁrmando as informações.
6.6. O Centro de Integração Empresa-Escola e a Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba não
se responsabilizarão por eventuais prejuízos ao estudante decorrentes de dados de inscrição
incorretos, chamadas perdidas e/ou e-mail não visualizado no ato da convocação.
6.7. O candidato convocado deverá se manifestar no prazo máximo de 2 (dois) dias uteis a contar
da data de envio do e-mail de convocação e este prazo não será estendido sob nenhuma hipótese.
O candidato convocado que não se manifestar neste prazo será considerado ausente, sendo
desclassiﬁcado, não cabendo recurso.
6.8. Os candidatos serão convocados de acordo com ordem de classiﬁcação e de acordo com a
necessidade de contratação da Prefeitura, respeitando o horário de aula do candidato.
6.9. O local de estágio de cada vaga será previamente deﬁnido pela Prefeitura Municipal de
Pindamonhangaba, não cabendo ao candidato escolher qual vaga deseja preencher.
7 – DA CELEBRAÇÃO DO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO
7.1. A Celebração do Termo de Compromisso de Estágio será de acordo com a Lei Federal nº
11.788 de 25 de Setembro de 2008;
7.2. A vigência do Termo de Compromisso de Estágio terá duração de 2 anos (24 meses) a contar
da data de inicio do contrato, desde que não haja término do curso antes desse período.
7.2.1 A vigência do Termo de Compromisso de Estagio terminara sempre 1 (um) dia antes da data
de inicio, previamente programada.
7.2.2 A duração do estágio, na mesma parte concedente, não poderá exceder 2 (dois) anos, exceto
quando se tratar de estagiário com deﬁciência conforme disposto no Art. 11 da Lei 11.788/2008.
7.3. Após procedimentos de convocação, o candidato deverá comparecer no CIEE em até 3 dias
úteis munido de 2 (duas) cópias e originais dos documentos abaixo mencionados para retirar o seu
Termo de Compromisso de Estágio - TCE, para recolhimento das assinaturas:
• RG e CPF (não será admitido CNH para substituir estes documentos)
• RG e CPF do responsável legal (no caso de candidatos menores de 18 anos)
• Comprovante de residência – contas de consumo recente: água, energia elétrica, telefone, gás,
TV a cabo, contrato de locação (em nome do candidato ou dos pais, ou responsável legal – com
documento comprobatório, ou do cônjuge – com certidão de casamento, em caso de casa cedida,
deverá apresentar declaração de residência autenticada em cartório, juntamente com a conta de
consumo no nome do declarante)
• Declaração de Escolaridade (original, atual, carimbada e assinada pela Instituição de Ensino).
7.4. O local de estágio de cada vaga será previamente deﬁnido pela Prefeitura Municipal de
Pindamonhangaba, não cabendo ao candidato escolher qual vaga deseja preencher.
7.5. O candidato deverá apresentar todas as vias do Termo de Compromisso de Estágio, entregues
pelo CIEE, devidamente assinadas pela Instituição de Ensino, aluno e representante legal (se for
o caso) no Departamento de Recursos Humanos, no prazo máximo de 20 (vinte) dias corridos
contados a partir do dia em que a documentação for retirada no CIEE. A Prefeitura Municipal de
Pindamonhangaba não prorrogará este prazo em nenhuma hipótese.
7.6. O representante da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba somente assinará as vias
do Termo de Compromisso de Estágio, após a assinatura da Instituição de Ensino e se todos os
documentos estiverem corretos.
7.7. Após a conferência da documentação pelo Departamento de Recursos Humanos, o candidato
será encaminhado para abertura de conta na instituição ﬁnanceira estipulada pela Prefeitura
Municipal de Pindamonhangaba, e terá prazo estipulado pelo Departamento de Recursos Humanos
para apresentar os dados da conta bancária;
7.8. O descumprimento ao estipulado nos itens 7.5 e 7.7 ocasionará a desclassiﬁcação automática
do candidato, não cabendo recurso;
7.9. O início do estágio será formalmente autorizado pelo Departamento de Recursos Humanos.
O candidato que não obedecer esta regra, o descumprimento desta regra, ocasionará a
desclassiﬁcação automática do candidato, tendo contrato cancelado, não cabendo recurso;
7.10. O horário de estágio será estabelecido de acordo com a área e local em que o estagiário irá
desenvolver o estágio, totalizando a carga horária semanal de 20hs.
7.11. As transferências/remoções de local de estágio em regra não são permitidas. Serão
autorizadas somente se o Departamento solicitar e houver vaga ainda não preenchida, ou, na
falta desta, se dois departamentos concordarem em efetuar a troca, respeitando a vontade e a
disponibilidade dos estagiários e mediante análise e aprovação do Departamento de Recursos
Humanos;
7.12. Os Termos de Compromisso de Estágio poderão ser encerrados a qualquer tempo de forma
unilateral.
7.13. A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba concederá 30 dias de recesso aos estagiários em
cumprimento ao Art. 13. da Lei de Estágio nº 11.788, de 25 de setembro de 2008 “É assegurado ao
estagiário, sempre que o estágio tenha duração igual ou superior a 1 (um) ano, período de recesso
de 30 (trinta) dias, a ser gozado preferencialmente durante suas férias escolares”. As concessões
de recesso de estágio serão programadas e controladas pelo Departamento de Recursos Humanos
da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
7.14. Se o aluno for reprovado em algum ano/semestre do curso ou se carregar dependências, ou
ainda se não comprovar a sua matrícula em ano/semestre regular e contínuo, não poderá ter seu
estágio prorrogado;
7.15. O estagiário que desejar encerrar o estágio por iniciativa própria deverá comparecer
obrigatoriamente ao Departamento de Recursos Humanos para o preenchimento do Termo de
Encerramento de Estágio.
8 - DISPOSIÇÕES FINAIS
8.1. O processo seletivo terá validade até 31 de dezembro de 2019 ou quando do esgotamento
de candidatos;
8.2. A conﬁrmação do candidato no ato da inscrição implicará no conhecimento das instruções e na
aceitação tácita das condições deste processo seletivo, tais como se acham estabelecidas neste
Edital e nas normas legais pertinentes;
8.3. A inexatidão das aﬁrmativas e/ou irregularidades nos documentos, veriﬁcadas a qualquer
tempo, acarretará a nulidade da inscrição ou do Termo de Compromisso de Estágio do estudante,
sem prejuízo das medidas de ordem administrativa, cível ou criminal cabíveis;
8.4. As dúvidas surgidas na aplicação deste Edital, bem como os casos omissos, serão
resolvidas pela Diretoria do Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de
Pindamonhangaba;
8.5. Fica eleito o Foro de Pindamonhangaba para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do
processo regrado neste Edital.
Pindamonhangaba, 14 de fevereiro de 2019.

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
A Prefeitura comunica que encontram-se disponíveis no Portal da Transparência
a relação das Atas de Registro de Preços referentes ao PPRP nº 200/2018 de
“aquisição de fórmula infantil”, com validade de 12 meses, assinadas em 14/01/2019.
Os arquivos digitalizados encontram – se disponíveis no site www.pindamonhangaba.
sp.gov.br, link licitações anexo ao edital do procedimento licitatório.
ATA nº 006/2019
Empresa: ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP
ATA nº 007/2019
Empresa: LP. SANTOS ATACADISTA ME
ATA nº 008/2019
Empresa: RHODES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA
****
A Prefeitura comunica que encontram-se disponíveis no Portal da Transparência
a relação das Atas de Registro de Preços referentes ao PPRP nº 194/2018 de
“aquisição de componentes de insumos destinados aos discentes da rede municipal
de ensino e material de consumo diário”, com validade de 12 meses, assinadas em
15/01/2019.
Os arquivos digitalizados encontram – se disponíveis no site www.pindamonhangaba.
sp.gov.br, link licitações anexo ao edital do procedimento licitatório.
ATA nº 009/2019
Empresa: LOURDES P S MARTINS PAPELARIA EIRELI
EPP
ATA nº 010/2019
Empresa: TR2 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP
****
A Prefeitura comunica que encontram-se disponíveis no Portal da Transparência
a relação das Atas de Registro de Preços referentes ao PPRP nº 180/2018 de
“aquisição de materiais de limpeza e higiene, a ﬁm de atender a prefeitura municipal
de Pindamonhangaba pelo período de 12 meses”, com validade de 12 meses,
assinadas em 15/01/2019.
Os arquivos digitalizados encontram – se disponíveis no site www.pindamonhangaba.
sp.gov.br, link licitações anexo ao edital do procedimento licitatório.
ATA nº 037/2019
Empresa: JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO
ME
ATA nº 038/2019
Empresa: ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
ATA nº 039/2019
Empresa: L&C COMÉRCIO DE PAPELAIA EIRELI
****
A Prefeitura comunica que encontram-se disponíveis no Portal da Transparência
a relação das Atas de Registro de Preços referentes ao PPRP nº 221/2018
de “aquisição de materiais hidráulicos a serem utilizados em diversas obras/
manutenções no município de Pindamonhangaba, conforme solicitação de secretaria
municipal de serviços públicos, por um período de 12 meses”, com validade de 12
meses, assinadas em 24/01/2019.
Os arquivos digitalizados encontram – se disponíveis no site www.pindamonhangaba.
sp.gov.br, link licitações anexo ao edital do procedimento licitatório.
ATA nº 040/2019
Empresa: 7R COMERCIAL EIRELI – ME
ATA nº 041/2019
Empresa: CASA AMBIENTAL COMÉRCIO DE PEDRAS
LTDA
ATA nº 042/2019
Empresa: DEZOTTI COMÉRCIO DE FERRAMENTAS &
FERRAGENS LTDA ME
ATA nº 043/2019
Empresa: O. B. DA CONCEIÇÃO HIDRAULICA ME
ATA nº 044/2019
Empresa: RAUL RABELLO NETO EPP
ATA nº 045/2019
Empresa: SANTOS GOUVEA COMERCIAL LTDA EPP
****
A Prefeitura comunica que encontram-se disponíveis no Portal da Transparência
a relação das Atas de Registro de Preços referentes ao PPRP nº 118/2018 de
“aquisição de equipamentos de cozinha para o preparo da alimentação escolar”, com
validade de 12 meses, assinadas em 25/01/2019.
Os arquivos digitalizados encontram – se disponíveis no site www.pindamonhangaba.
sp.gov.br, link licitações anexo ao edital do procedimento licitatório.
ATA nº 046/2019
Empresa: FABIO G. DA SILVA COMERCIAL EPP
ATA nº 047/2019
Empresa: LEVIN COMERCIAL LTDA ME
ATA nº 048/2019
Empresa: VIVA7 COMÉRCIO DE MAQUINAS E PRODUTOS
LTDA ME
****
A Prefeitura comunica que encontra-se disponível no Portal da Transparência a Ata
de Registro de Preços referente ao PPRP nº 222/2018 de “aquisição de ferragens”,
com validade de 12 meses, assinada em 04/02/2019.
O arquivo digitalizado encontra – se disponível no site www.pindamonhangaba.
sp.gov.br, link licitações anexo ao edital do procedimento licitatório.
ATA nº 049/2019
Empresa: RAUL RABELLO NETO EPP
****
A Prefeitura comunica que encontra-se disponível no Portal da Transparência a Ata
de Registro de Preços referente ao PPRP nº 220/2018 de “aquisição de insulinas
para atender pacientes do programa municipal de diabetes por um período de 12
meses”, com validade de 12 meses, assinada em 05/02/2019.
O arquivo digitalizado encontra – se disponível no site www.pindamonhangaba.
sp.gov.br, link licitações anexo ao edital do procedimento licitatório.
ATA nº 054/2019
Empresa: DAKFILM COMERCIAL LTDA
****
A Prefeitura comunica que encontra-se disponível no Portal da Transparência
a Ata de Registro de Preços referente ao PPRP nº 163/2018 de “contratação de
empresa especializada na prestação de serviço de chaveiro para atender demanda
da secretaria de educação junto a escolas e creches do município, com atendimento
ponto a ponto quando necessário”, com validade de 12 meses, assinada em
05/02/2019.
O arquivo digitalizado encontra – se disponível no site www.pindamonhangaba.
sp.gov.br, link licitações anexo ao edital do procedimento licitatório.
ATA nº 055/2019
Empresa: JACSON RODRIGO DA SILVA 29934483823
Pindamonhangaba, 18 de fevereiro de 2019.

EXTRATO DE PARCERIA FIRMADA ENTRE A ORGANIZAÇÃO
DA SOCIEDADE CIVIL E A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ADITAMENTO DE PRAZO DE TERMO DE COLABORAÇÃO

01

EXTRATO PARCERIA

Nº 41/2017 – 01/2019 (aditamento)

Processo Administra�vo:

Nº 3318/2017

Parceiros:

Prefeitura
Municipal
de
Pindamonhangaba
–
Secretaria
Municipal de Assistência Social / Projeto
Social Grêmio União.

Objeto:

A prorrogação do prazo de vigência do
Termo de Colaboração nº 41/2017, nos
termos da Cláusula Quinta, tendo em vista
a Resolução nº 68 e nº 69, de 2019,
do CMDCA, o plano de trabalho e
cronograma de desembolso.

Prazo:

12 meses

Valor:

R$ 85.000,00

Data da assinatura:

30/01/2019

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO
*** AVISO DE LICITAÇÃO ***
Encontram-se abertos no Depto. de Licitações e Contratos Administrativos, sito na Av. N.
Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso:
PREGÃO Nº 007/2019 (PMP 04852/2019)
Para “aquisição de refeições diárias ininterruptas (almoço e janta) para o Corpo de Bombeiros do
Município de Pindamonhangaba, pelo prazo de 12 meses”, com entrega dos envelopes até dia
27/02/19 às 08h e início da sessão às 08h30.
Os editais estarão disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores informações no
endereço acima das 8h às 17h ou através do tel.: (12) 3644-5600.
*** ERRATA ***
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 116/2018 (PMP 19764/2018)
Na publicação da licitação supra, que cuida de “aquisição de fórmulas infantis e dietas”, do dia
12/02/2019, nesta Tribuna do Norte, p. 04, informamos que deve ser desconsiderada a data
informada para abertura de envelope de segundo colocado, pois tal sessão já ocorreu anteriormente
(em 18/01/2019), e por lapso, foi publicada novamente com data diferente da correta.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ERRATA
CHAMAMENTO PÚBLICO nº. 006/2018
Processo nº. 15.359/2018
No Termo de Colaboração Técnica e Financeira do Chamamento Público 06/2018, onde se
lê Instituto Esporte Educacional,
“leia-se Instituto Esporte e Educação.”
Pindamonhangaba, 07 de fevereiro de 2019

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2012
CONVOCAÇÃO
(Em cumprimento a decisão judicial)
Convocamos a comparecer no Departamento de
Recursos Humanos, situado na Rua Deputado Claro César, nº 30, centro, os
candidatos nominados a seguir, por ordem de classificação, munidos da seguinte
documentação, em original e cópia:
01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão
apresentar certidão de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP;
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - CNH;
09 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
10 - Comprovante de experiência ou certificado de curso de formação conforme
exigido no edital do concurso;
11 - Atestado de Antecedentes Criminais;
12 - Comprovante de residência;
13 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
14 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
15 - Caderneta de Vacinação dos filhos (de 0 a 5 anos);
16 - Declaração de Escolaridade dos filhos (de 6 a 14 anos).
Dia 26/02/2019 às 10 horas
AGENTE DE SEGURANÇA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
Controle 016/19 - LIMPEZA
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notiﬁca o , Sr (a) ANA MARIA DA SILVA KVACEK,
responsável pelo imóvel situado a RUA MIGUEL ANGELO IMEDIATO ,SNR. , Bairro BOA VISTA
, inscrito nesse município sob a sigla: NO111608038001, para que efetue a limpeza do referido
imóvel Plantação de milho em limites urbanos e divisas e a retirada dos materiais/entulhos do
mesmo, no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade
com o artigo 32º e paragrafo único da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de
06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I. Realizar atualização do cadastro
do imóvel é de responsabilidade do contribuinte proprietário, conforme divulgado na Tribuna do
Norte de 29/outubro/2015.
André Marcos Pereira
Chefe de Divisão de Posturas Municipais

2º JOSUÉ FERREIRA DA SILVA
RUA DR. EUGENIO FORTES COELHO, 248 – BOSQUE
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12401-360

FABRICIO AUGUSTO PEREIRA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

Pindamonhangaba, 19 de fevereiro de 2019
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“El Sombreiro” desfila no domingo de carnaval
COLABOROU COM O TEXTO:
BRUNA SILVA
O bloco “El Sombreiro” desﬁla pela quinta
vez pelas ruas centrais
de Pindamonhangaba, no
domingo, 3 de março, a
partir das 18 horas. Nesta
edição, os organizadores
prometem arrastar centenas de foliões com muita
diversão e animação.
De acordo com um dos
organizadores,
Marcos
Ferraz, o bloco surgiu em
2010, logo após o antigo
bloco “Rasga” parar de
sair em 2009. Naquele
ano ainda com um grupo
pequeno e modesto de 11

pessoas, saía pelas ruas
de
Pindamonhangaba
para comemorar as festividades de Momo. O bloco surgiu entre os bairros
Andrade e Crispim, hoje
tem participantes de diversos pontos da cidade.
“Em 2015 foi a ascensão do bloco, pois conseguimos entrar no festival
de marchinhas ﬁcando em
terceiro lugar. Em 2016
e 2017 fomos campeões
e 2018 ganhamos como
melhor torcida”, lembra
Marcos. Ele destaca ainda que a expectativa para
esse ano é de conseguir
conquistar o tri-campeo-

Divulgação

nato no “Festival de Marchinhas, que acontecerá
no próximo ﬁm de semana.
A organização do bloco para esta edição conta
com Marcos, Wesley Morotó, Tatiana e Elisangela.
Para este ano, eles esperam cerca de 200 pessoas
na concentração na praça
do Quartel, às 17 horas.
Alguns abadás ainda estão disponíveis para aquisição, e os interessados
podem entrar em contato
com o Marcos pelo telefone (12) 99115-1318 ou pela
página oﬁcial do bloco no
Facebook.

“Encontro Cultural Comunidade”
é sucesso no CEU das Artes
Divulgação

Oliveira, o evento cresceu
muito devido à força das
redes sociais. “Além de
moradores dos bairros do
Distrito de Moreira César,
tivemos também participantes de cidades como
Santos, Guarulhos, Ferraz
de Vasconcellos, Guaratinguetá, Taubaté, Franco
da Rocha, entre outras,
incluindo cidades do sul
de Minas. Todos elogiaram muito o evento e isso
é muito gratiﬁcante e nos
incentiva a realizar outras
edições do encontro”, contou o coordenador.
O encontro teve artistas locais e várias atividades como: jiu-jitsu,
capoeira, corte de cabelo,
conscientização sobre o

uso do equipamento CEU
das Artes, festival de pipas e a conscientização
sobre o não uso do cerol,
exposição de carros “voando baixo”, trilhão de
motos de Moreira César,
exposição de artistas locais e contou ainda com
a participação do Fundo
Social de Solidariedade,
que apresentou o resultado das oﬁcinas “Reinvente”, com desﬁle de maquiagem, workshop com
a oﬁcina de paniﬁcação,
entre outros.
O CEU das Artes ﬁca
na avenida das Orquídeas,
355, no Vale das Acácias
e sempre está realizando
ações e eventos para envolver a comunidade.

Baile “O Hawaii é Aqui” é
sucesso em Pindamonhangaba

Museu recebe visita de
alunos do Senac
COLABOROU COM O TEXTO: BRUNA SILVA
Na última semana, os alunos da unidade do Senac em Pindamonhangaba
realizaram uma visita o Museu Histórico e Pedagógico Dom Pedro I e Dona
Leopoldina.
Segundo os responsáveis pela visita,
“a intenção foi de ampliar o conhecimento de 24 aprendizes do programa
Senac de Aprendizagem em relação à
construção histórica e pedagógica do
município, além de refletir sobre a diversidade cultural no mundo do trabalho”.
O programa “Senac de Aprendizagem” é uma importante ferramenta de
desenvolvimento de capacidades bá-

Idealizado para ser um
primeiro encontro entre
os moradores das proximidades do CEU das Artes,
para troca de experiências
e mostra de talentos, o
“Encontro Cultural Comunidade” superou as expectativas e foi um grande sucesso de público. O evento
foi realizado no domingo
(17), das 8 às 18 horas,
no CEU das Artes, e ﬁcou
movimentado o dia todo
com a participação não somente dos moradores do
entorno, mas até mesmo
com visitantes de outras
cidades.
De acordo com o organizador do Encontro Cultural, o coordenador do
CEU das Artes, Cláudio

sicas para o exercício do trabalho, articulando aspectos culturais, sociais e
econômicos, favorecendo o protagonismo juvenil no mundo de trabalho e na
sociedade. São docentes do Senac Pindamonhangaba Thiago Fescina Ribeiro
e Martha Maria de Oliveira.
O museu de Pindamonhangaba recebe professores e alunos frequentemente, e os interessados em levar turmas
escolares devem entrar em contato pelo
telefone 3648-1779, para agendar uma
visita monitorada.
O museu é aberto ao público de segunda a sexta-feira, das 9 às 12 e das 13
às 17 horas, e aos sábados, das 9 às 12 e
das 13 às 16h30
Divulgação

Evento da Ferroviária/ADC Novelis agitou a cidade
na véspera do período carnavalesco
A Associação Atlética Ferroviária recebeu
mais de quatro mil pessoas no baile “O Hawaii
é Aqui” realizado no dia
9 de fevereiro, em parceria com a ADC Novelis. O evento agradou o
público e animou a noite
com música e diversão.
No deck das piscinas,
o comando do espetáculo com muito axé, samba e ritmos compatíveis
com o baile ficou com as
bandas Confraria Musical e Solares Brasil e os
Djs Adriano K, Serginho, Marquinho Overdance. No ginásio de
esportes, dois intérpretes de escolas de samba, Luis Camilo e Igor
Viana, acompanhados
de bateria, trouxeram o
melhor do carnaval carioca para Pinda.
“Esse foi o melhor
baile que já vi na Ferroviária. Tudo perfeito,
ótimas bandas, samba
com uma linda passista,
maior número de caixas

e atendentes, repertório
musical que contagiou o
público. Eu sentia falta
de um evento lindo assim
há muito tempo”, opinou
Márcia de Oliveira. A sonorização eiluminação do
ginásio estiveram a cargo
da empresa Yasui Som.
E o maior destaque foi a
passista Jéssica, de 1,80m
de estatura, que encantou
a todos. Após o show de
samba no palco, ela mistu-

rou-se ao público e posou
para muitas fotos com homens e mulheres, impressionados por sua beleza e
simpatia.
Pelo lado da administração do clube, o diretor
social da Ferroviária, Domingos de Oliveira Reis,
disse: “realmente, ﬁcamos
impressionados com a amplitude e beleza e o grande
número de frequentadores elogiando”.
Divulgação

Repertório musical foi um dos pontos altos da festa
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TERÇA-FEIRA

Marcos Rodrigo Nescau

Ribeirão Grande
recebe “Corrida
de Montanha”
No domingo (17), no núcleo
turístico do Ribeirão Grande, foi
realizada a 1a Ultra Race (Corrida de Montanha), com atletas
vindos de Minas Gerais, Barra
Mansa (Rio de Janeiro) e São
Paulo capital. A corrida foi disputada nas categorias Half 21K,
Longo 12k, Curto 6k e Corrida
Kids. Organização da Ultra Race
foi da Ultra MTB, com apoio da
Semelp – Secretaria de Esportes
e Lazer da Prefeitura.
Na categoria Half 21K, o
campeão geral foi o atleta Alessandro Carlos da Silva de São
Bento do Sapucaí, da equipe
Acosm, que completou os 21k

em 1h49min34seg. No Feminino Half21k, a vencedora foi Kamilla Duque Rosário, de Ubatuba, que completou os 21k em
2h33min50seg.
No percurso Longo 12k, o
campeão geral foi o atleta Edmilson de Lima, de São Bento
do Sapucaí, também da equipe
Acosm, que completou os 12k em
1h01min04seg. No feminino, a
vencedora foi Luana Ramos Passos, de Jacareí, que completou os
12k em 1h42min35seg
No percurso Curto 6k, o campeão geral foi o atleta Rafael
Saulle Kato, de Virginia-MG, da
equipe Virginia Runners, que

completou os 6k em 31min11seg.
No feminino, a vencedora foi
Flavia Zandonadi, de Campinas,
que completou os 6k em 45min.
“O evento foi um sucesso,
acredito que estamos no caminho certo, que é de trazer turistas para a nossa cidade, apresentar as nossas trilhas que são
excelentes para a prática do esporte e com isso movimentar os
estabelecimentos dos núcleos
turísticos de Pindamonhangaba e tudo isso nos deixa muito
feliz e motivado para as próximas etapas”, avaliou o organizador do evento, Marcos Rodrigo Nescau.
Marcos Rodrigo Nescau

Esporte e recreação ao pé da Serra da Mantiqueira

Equipe de Águas Abertas
participa de maratona
em São Sebastião
A equipe de Águas
Abertas da Semelp (Secretaria de Esportes e
Lazer da Prefeitura)
esteve, nesse domingo
(17), participando da “3ª
etapa do Circuito Mares
Maratona”, na praia de
Toque Pequeno, em São
Sebastião. A prova contou com mais de 1.500
atletas inscritos.
Mesmo com o mar
agitado e nível técni-

co muito alto, a equipe
da Semelp obteve bons
resultados: Luís Alberto (Betinho) ﬁcou em
4°lugar na categoria D;
Giovane em 4° lugar na
categoria PCD; Pedro
Costa, 4° lugar na categoria Master I; Luis
Henrique Nogueira, 17°
na categoria Master D.
Participaram também os
atletas Leandro Lobato e
Heryston.
Divulgação

Participantes da 1a Ultra Race (Corrida de Montanha) exibem prêmios e medalhas

AMI do Santa Cecília é opção para atividades físicas
A AMI (Academia da Melhor
Idade) do bairro Santa Cecília
é uma opção para os moradores iniciarem atividades físicas
como forma de manter a saúde
e a disposição para as atividades do dia a dia. No bairro, a

iniciativa tem o apoio da ESF
(Estratégia de Saúde da Família) Santa Cecília, que ajuda na
divulgação para seus pacientes,
porém, o equipamento pode ser
usado por todas as pessoas.
Quem quiser fazer sua ativiDivulgação

dade com a orientação de um
professor da Semelp (Secretaria de Esportes e Lazer da Prefeitura), pode ir até o local às
segundas e quartas-feiras, das
17 às 18h30. O Departamento
de Lazer disponibiliza também
um professor na AMI do bairro
Cidade Jardim, às sextas-feiras,
das 8h15 às 9h30.
Basicamente, as atividades
realizadas são de alongamento e orientação para a melhor
utilização dos aparelhos. O objetivo é estimular a prática de
atividade física, diminuindo
assim o sedentarismo. O Departamento de Lazer desenvolve também o projeto Bairro em
Ação, com aulas de ginástica e
alongamento nos centros comunitários.
Além das atividades com professores, a cidade conta com diversos locais abertos ao público
que contam com equipamentos
que podem ser usados livremente pelos moradores, como pista
de caminhada, por exemplo, no
Parque da Cidade e no Bosque
da Princesa.

Pista de caminhada no Parque
da Cidade: Pinda conta com
diversos locais abertos ao
público para a realização de
atividades físicas

PLACAR DO FUTEBOL EM PINDA
RODADA DE DOMINGO (17)
Campeonato de Veteranos Quarentão
2ª RODADA – 1ª FASE
Comercial 4×0 Corinthians
Novelis 4×2 Grêmio Tipês
Independente 2×3 Cidade Nova
Grêmio Mombaça 3×6 Ferroviária
Copa Regional de Futebol Amador
5ª (ÚLTIMA) RODADA – 1ª FASE
Independente 0x1 Acadêmicos (Guará)
Marcondes 0x2 Atlético Vale (Taubaté)
Parque Aeroporto (Taubaté) 0x3 Araretama
Olaria (Tremembé) 1×2 Piratininga (Caçapava)
Capituba (Guará) 2×0 Cantareira
Bom Conselho (Taubaté) 0x1 Bandeirante
Prainha (Guará) x Sabatinão
Vila São José 4×0 Jardim Santana (Tremembé)
Rodoviário (Taubaté) 1×7 Fluminense

