
geral
Tribuna do Norte Pindamonhangaba,14 de janeiro de 2020

4

CASA • RESID. ARARETAMA 
PINDAMONHANGABA - SP
 

 LANCE INICIAL: R$ 110.250,00

C/ 52.85 M² ÀREA CONSTRUIDA

RUA MOACYR GONCALVES DE ARAUJO, 159

21/01/2020 ÀS 16h
Inf: (11)  3845-5599 WWW.MILANLEILOES.COM.BR

Ronaldo Milan - Leiloeiro Oficial - Jucesp 266

Financiamento em até 420 meses com taxa de 7,99% a.a. 

A lista do material escolar che-
gou? Con�ira dicas sobre como 
pequenas atitudes podem contri-
buir para economizar no começo 
do ano – que já tem muitas contas 
extras como Ipva; Iptu; licencia-
mento veicular, entre outros. 

Antes de qualquer coisa, é pre-
ciso analisar a lista com cuidado e 
veri�icar sobre a real necessidade 
de cada item exigido pela institui-
ção de ensino. Também é impor-
tante relembrar quais foram os 
valores gastos nos anos anteriores 
para se ter uma ideia do que espe-
rar na hora de abrir a carteira.  

“O ideal seria já entender que 
o material escolar é uma despesa 
anual. Você já sabe que todo iní-
cio de ano terá esse gasto, então, 
o recomendado é já ter um plano 
�inanceiro e separar uma verba 
para isso”, orienta o professor de 
economia da UniMetrocamp/Wy-
den, Chayene Martini.    

Mas, se você não se progra-
mou para este �im, ainda assim é 
possível comprar de forma mais 
consciente, gastando menos. 

“Volta às aulas”: dicas para 
economizar no material escolar

CONFIRA SETE DICAS PARA AJUDAR NESSA MISSÃO:
A lista do material escolar che-

gou? Con�ira dicas sobre como 
pequenas atitudes podem contri-
buir para economizar no começo 
do ano – que já tem muitas contas 
extras como Ipva; Iptu; licencia-
mento veicular, entre outros. 

Antes de qualquer coisa, é pre-
ciso analisar a lista com cuidado e 
veri�icar sobre a real necessidade 
de cada item exigido pela institui-
ção de ensino. Também é impor-
tante relembrar quais foram os 
valores gastos nos anos anteriores 
para se ter uma ideia do que espe-
rar na hora de abrir a carteira.  

“O ideal seria já entender que 
o material escolar é uma despesa 
anual. Você já sabe que todo iní-
cio de ano terá esse gasto, então, 
o recomendado é já ter um plano 
�inanceiro e separar uma verba 
para isso”, orienta o professor de 
economia da UniMetrocamp/Wy-
den, Chayene Martini.    

Mas, se você não se progra-
mou para este �im, ainda assim é 
possível comprar de forma mais 
consciente, gastando menos. 

“Volta às aulas”: dicas para 
economizar no material escolar

CONFIRA SETE DICAS PARA AJUDAR NESSA MISSÃO:

1) Avalie e questione a lista 
Fique atento aos materiais 

exigidos pela instituição, princi-
palmente às quantidades e espe-
ci�icações! Elas precisam ser de-
talhadas para que você não erre 
na compra. 

2) Veri�ique o material que 
você já tem em casa

Muitas vezes, não é preciso 
comprar tudo novo, pois boa par-
te dos itens escolares do ano ante-
rior pode estar em bom estado e 
ser reutilizada tranquilamente. A 
economia que você faz com esses 
materiais (tesoura, régua e cane-
tinhas, por exemplo) pode ser in-
vestida na compra do restante.

3) Antecipe a compra 
O ideal é não deixar para a 

última hora. Para quem não con-
seguiu comprar em dezembro, 
aproveite o início do mês de ja-
neiro para garantir o material. 

4) Pesquise, no mínimo, em 
três lojas �ísicas

Nunca coloque os materiais na 
cesta e vá direto ao caixa. Antes de 
encher o carrinho e abrir a cartei-
ra, apresente os orçamentos das 
outras lojas e veri�ique se é possí-
vel algum tipo de negociação. 

5) Troque informações com 
outros pais 

Aproveite grupos de whatsa-
pp para ‘trocar �igurinhas’ sobre 
preços, informações de produ-
tos e até para se unir a outros 
pais para comprarem juntos. Ao 
comprar em volume de mate-
riais, o grupo pode conseguir um 
desconto maior do que cada um 
comprando individualmente. 

6) E-commerce 
Pesquise, também, nas gran-

des redes, que têm um nível 
elevado de competitividade no 
mercado. A probabilidade de 

encontrar produtos com preços 
abaixo da média no e-commerce 
é bastante grande. 

7) Forma de pagamento 
A maioria das pessoas recorre 

ao cartão de crédito na hora de fa-

zer o pagamento; mas o ideal é 
que a previsão deste gasto seja 
planejada, o que evita a neces-
sidade de parcelar no crédito. 
Caso tenha que utilizar o car-
tão de crédito, opte pelo nú-
mero de parcelas sem juros.

Univesp abre processo seletivo para 
mediadores e supervisores presenciais

Ao todo serão 371 vagas para quatro cargos: remuneração 
vai de R$ 2.700 a R$ 8.000

A Univesp (Universida-
de Virtual do Estado de São 
Paulo) abriu na sexta-fei-
ra (10), as inscrições para 
processo seletivo simpli�i-
cado voltado à contratação 
de 371 novos pro�issionais, 
distribuídos em quatro 
cargos: Mediador Presen-
cial, Supervisor de Media-
ção Presencial, Supervisor 
de Curso e Supervisor de 
Conteúdo. 

As oportunidades são 
para atuação presencial 
na sede da instituição, na 
capital paulista, e em 335 
polos de ensino da univer-
sidade. Todos os cargos são 
temporários, regidos pela 
CLT (Consolidação das Leis 
do Trabalho) e exigem ex-
periência comprovada em 
educação superior e educa-
ção a distância. 

Para Mediador Pre-
sencial são ofertadas 345 
vagas, em 335 polos de 
ensino da Univesp. A remu-
neração é de R$ 2.700,00 e 
o cargo deve ser exercido 
presencialmente por 20 
horas semanais nos polos, 
acrescido de 4 horas sema-
nais de atuação online. O 
Mediador Presencial fará o 
acompanhamento de Pro-
jeto Integrador e de todas 
as ações desenvolvidas 
pelos estudantes no polo, 
presencialmente. Para a 
função, o candidato deve 
ter graduação, mestrado e/
ou doutorado completo nas 
áreas de Tecnologia, Enge-
nharia ou Gestão. 

As outras vagas ofe-
recidas são para atuação 
presencial na sede da ins-

tituição, localizada dentro 
da USP, na zona oeste de 
São Paulo. Para Supervi-
sor de Mediação Presencial 
são 8 vagas, com salário 
de R$ 7.000,00 e 40 horas 
semanais. O posto exige 
supervisão das atividades 
acadêmicas e pedagógicas 
desenvolvidas pelos me-
diadores presenciais. O 
concorrente tem que ter 
graduação, mestrado e/ou 
doutorado completo em 
Educação, Administração, 
Economia, Engenharias 
Mecânica, de Produção ou 
Elétrica, Matemática, Es-
tatística, Física, Ciência da 
Computação, Línguística 
ou Letras.

O cargo de Supervisor 
de Curso está com 9 vagas 
disponíveis, com salário de 
R$ 8.000,00 e 40 horas se-
manais. O responsável atua 
na supervisão das ativida-
des acadêmicas e pedagó-
gicas elaboradas no curso 
assistido. O interessado 
deve ser graduado e mestre 
e/ou doutor em Pedagogia, 
Licenciatura em Matemáti-
ca, Licenciatura em Letras, 
Engenharia de Computa-
ção, Engenharia de Produ-
ção, Gestão, Administração 
ou Ciência da Computação.

Para Supervisor de Con-
teúdo, a Univesp oferece 09 
vagas, com salário de R$ 
7.000,00 e 40 horas sema-
nais. O trabalho demanda 
o acompanhamento e a va-
lidação dos conteúdos das 
disciplinas dos cursos de 
graduação da universidade. 
O per�il do candidato exige 
graduação com mestrado 

e/ou doutorado comple-
to nas áreas de Educação, 
Administração, Economia, 
Engenharias Mecânica, de 
Produção ou Elétrica, Ma-
temática, Estatística, Físi-
ca, Ciência da Computação, 
Linguística ou Letras.  

De acordo com o presi-
dente da Univesp, profes-
sor Rodolfo Azevedo, o pro-
cesso seletivo simpli�icado 
atesta o comprometimento 
da instituição com a quali-
dade do ensino superior à 
distância. “A contratação 
de novos pro�issionais será 
um passo essencial para a 
expansão da universidade, 
além de garantir melhorias 
no conteúdo dos cursos e 
no atendimento aos nossos 
alunos”, a�irmou.

A previsão é que a pro-
va seja realizada dia 2 de 
fevereiro (domingo), às 
13h, horário de Brasília, 
nas regiões administrati-
vas do estado de São Pau-
lo, conforme divisão cria-
da pelo IBGE (regiões de 
Araçatuba, Central, Santos, 
Barretos, Bauru, Campinas, 
Franca, Marília, Presidente 
Prudente, Ribeirão Preto, 
Registro, São Paulo, São 
José dos Campos, São José 
do Rio Preto e Sorocaba), 
em endereços a serem con-
�irmados aos candidatos no 

momento da inscrição.
O exame contará com 

questões de múltipla esco-
lha e será dividida em Pro-
va de Conhecimentos Ge-
rais, composta pelas áreas 
de Português, Matemática 
e Conhecimentos Básicos, 
e Prova de Conhecimentos 
Especí�icos por emprego.  
O tempo de duração da 
prova será de quatro horas, 
com permanência mínima 
de uma hora.

As inscrições devem ser 
feitas das 10 horas do dia 
10 de janeiro de 2020 às 
15 horas de 24 de janeiro 
de 2020, no site da Global 
Concuros. Para o cargo de 
Mediador Presencial, o va-
lor da taxa de inscrição é de 
R$ 39,00. Já para os cargos 
de Supervisor de Media-
ção Presencial, Supervisor 
de Curso e Supervisor de 
Conteúdo, o valor é de R$ 
42,00.

O gabarito da prova ob-
jetiva será divulgado no dia 
3 de fevereiro e o resultado 
�inal da prova objetiva, no 
dia 19 de fevereiro. O cro-
nograma completo e todas 
as informações sobre o 
processo estão disponíveis 
no edital.

Mais informações em: 
www.globalconcursos.org.
br ou www.univesp.br

CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE 
PINDAMONHANGABA – CMEP 

CONVOCAÇÃO – 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 2020
Ficam os Conselheiros e as Conselheiras, Titulares e Suplentes do Conselho Municipal de 
Educação de Pindamonhangaba – CMEP,  representantes do Poder Público e da Sociedade Civil, 
convocados a comparecerem na data abaixo, para a realização da “1ª Reunião Extraordinária 
2020”, cuja pauta vem a seguir:
Pauta:
1- Recepção do colegiado (10 min.);
2- Exposição sobre propostas de projetos realizadas em 2019 (30 min.);
3- Defi nição de data e equipe para visitação nas escolas (30 min.);
4- Apreciação do Calendário Escolar Municipal 2020 (20 min.);
5- Projeto de organização de site do CMEP (20 min.);
6- Informes gerais (10 min.).
Data:  20/01/2020 (quinta-feira)
Horário: 18h00 (dezoito horas)
Local: APAE/Pindamonhangaba, R. José Oliveira, 55 - Crispim, Pindamonhangaba - SP, 12402-250

Evalda de Andrade Silva Costa  -  Presidente do CME – Biênio 2019/2021
Tânia Vieira Creszenzo - Vice-presidente do CME –  Biênio 2019-2021

Os conselheiros que não puderem comparecer (sociedade civil e poder público), por favor 
comuniquem seus suplentes e justifi quem sua falta através do e-mail: cme@pindamonhangaba.
sp.gov.br

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS  DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CONVOCAÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR SUPLENTE
Em virtude de licença médicada Conselheira Tutelar titularDesireé Valdirene Maria Alves 
Moreira(14de janeiro a 12 defevereirode 2020), vimos convocar para apresentação, com urgência, 
o Conselheiro Tutelar Suplente:

1ºMauro da Silva Lopes Júnior

O Conselheiro Suplente acima citado deverá comparecer à Secretaria de Assistência Social, com 
endereço na Rua Euclides Figueiredo, nº 92, Alto do Cardoso, nesta cidade, munido de documentos 
pessoais e comprovante de residência, e procurar pela Sra. Patrícia, a fi m de tratar da substituição 
da Conselheira Titular durante o período de licença médica.

Helison de Oliveira
Presidentedo CMDCA – Gestão 2019/202

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** AVISO DE LICITAÇÃO ***
Encontram-se abertos no Depto. de Licitações e Contratos, sito na Av. N. Sra. do Bom Sucesso, n° 
1400, Bairro Alto do Cardoso:

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2020 (PMP 432/2020) 
Para “cadastro de artistas e profi ssionais de arte e cultura”, com inscrições de 15/01/2020 até dia 
01/03/2020 até as 23h59. 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2019 (PMP 29720/2019) 
Para “contratação de empresa especializada para a modernização da iluminação pública, de acordo 
com um conjunto de discriminações e especifi cações técnicas, critérios, condições e procedimentos 
estabelecidos para a ‘Modernização de 2.598 Pontos de Iluminação Pública com Tecnologia LED’, 
em postes e redes secundárias existentes, atualmente providas de iluminação convencional, no 
município de Pindamonhangaba”, com entrega dos envelopes até dia 14/02/2020 às 14h e início 
da sessão às 14h30. 

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 5.312, DE 
10 DE JANEIRO DE 2020.

Dr. Isael Domingues, Prefeito do 
Município de Pindamonhangaba, 
no uso de suas atribuições, 
Resolve DESIGNAR a Sra. Thais 
Batista do Carmo, Secretária 
Adjunta de Assistência Social, 
para responder pela Secretaria 
Municipal de Assistência Social 
durante o período em que a 
Secretária, Sra. Ana Paula de 
Almeida Miranda, encontrar-se 
em férias de 06 de janeiro a 04 de 
fevereiro de 2020.

Esta portaria entra em vigor 
na data de sua publicação, 
produzindo seus efeitos 
retroagindo seus efeitos a 06 de 
janeiro de 2020.

Pindamonhangaba, 10 de janeiro 
de 2020.

Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal

Fabrício Augusto Pereira
Secretário Municipal de 

Administração

Registrada e publicada na 
Secretaria Municipal de Negócios 

Jurídicos em 
10 de janeiro de 2020.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário Municipal 

de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 5.313, DE 
10 DE JANEIRO DE 2020.

Dr. Isael Domingues, Prefeito do 
Município de Pindamonhangaba, 
no uso de suas atribuições, 
Resolve DESIGNAR o Eng. André 
Maurício Salgado Rodrigues, 
Secretário Adjunto de Obras e 
Planejamento, para responder 
pela Secretaria Municipal de 
Obras e Planejamento, durante 
o período em que a Secretária, 
Arq. Marcela Franco Moreira Dias, 
encontrar-se em férias de 13 a 26 
de janeiro de 2020.

Esta portaria entra em vigor 
na data de sua publicação, 
produzindo seus efeitos a partir de 
13 de janeiro de 2020.

Pindamonhangaba, 10 de janeiro 
de 2020.

Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal

Fabrício Augusto Pereira
Secretário Municipal de 

Administração

Registrada e publicada na 
Secretaria Municipal de Negócios 

Jurídicos em 
10 de janeiro de 2020.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário Municipal de 

Negócios Jurídicos

Divulgação


