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Tribuna do Norte  Pindamonhangaba, 4 de agosto de 20214

Divulgação

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Extrato de Termo de Doação

Protocolo Digital nº 36.063/2021 – SMA

Doador: OVERSOUND INDÚSTRIA E COMERCIO ELETRO ACUSTICO LTDA. Donatário: FUNDO 
SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DE PINDAMONHANGABA. Objeto: doação de uma máquina 
de fraldas dupla com barreiras, no valor de R$ 7.300,00 (sete mil e trezentos reais). Data da 
assinatura: 19/07/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Controle 148/21 – LIMPEZA DE TERRENO

 A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca a Sr. (a) JOAQUIM EUGÊNIO, responsável 
pelo imóvel situado a RUA MARCOLINO SILVA, 0, Bairro CAMPO ALEGRE, QUADRA A  LOTE 
08  ,  inscrito nesse município sob a sigla SE11.13.16.016.000, para que efetue a  limpeza do 
terreno do referido imóvel  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 da Lei 1.411 
de 10/10/1974 e artigo 1º da lei 2.490 de 06 de novembro de 1990 alterada pela lei 5.379 de 26 
de abril, artigo 1º,item l. Realizar atualização do cadastro do imóvel é de responsabilidade do 
contribuinte proprietário, conforme divulgado na Tribuna do Norte de 29/outubro/2015.
Valor 550,00

Eliana Maria Galvão Wolff 
Chefe de Divisão de Posturas Municipais

EDITAL

Por ordem do Exmo Juiz do Trabalho, Dr. Rogério Princivalli da Costa 
Campos, FAÇO SABER, a todos os jurisdicionados, advogados e demais 
interessados conforme determinado no Edital CR Nº 9/2021, que, no dia 25/08/2021,
quarta-feira, a partir das 14h30, será realizada pela Corregedoria Regional do E. TRT 
da 15º Região CORREIÇÃO ORDINÁRIA nesta Vara do Trabalho, por meio de 
videoconferência, que será conduzida pela Exma Desembargadora do Trabalho, Dra 
Ana Paula Pellegrina Lockmann. Os interessados em geral, as partes, poderão fazer 
uso da plataforma Google Meet, por meio de seus computadores pessoais ou 
institucionais, tablets e celulares, desde que contenham câmera, microfone e acesso à 
internet, sendo necessário o cadastramento prévio, mediante o preenchimento de 
formulário em até 24 (vinte e quatro) horas úteis antes da data designada para a 
realização da correição ordinária, através do link
https://forms.gle/4Jg2c5bu8MGArZQf8 . Os interessados previamente inscritos 
receberão o link de acesso até 2 (duas) horas antes da realização do ato correicional,
pela Secretaria da Corregedoria.

E para que chegue ao conhecimento de TODOS OS INTERESSADOS é passado o 
presente edital que será publicado em jornal local.

Pindamonhangaba, 03 de agosto de 2021.

CLAUDIA REJANE PEREIRA CAMARGO
Diretora de Secretaria

CLAUDIA REJANE PEREIRA CAMARGO
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MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA                
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO         

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA                
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO         

PORTARIA INTERNA DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Nº 383, 
DE 29 DE JULHO DE 2021.

Marcelo Ribeiro Martuscelli, Secretário 
Municipal de Administração, no uso da 
competência conferida pelo art. 5º do Decreto 
nº 5.828, de 21 de julho de 202 0, RESOLVE 
retifi car a Portaria Interna da Secretaria 
Municipal de Administração nº 375, de 22 
de julho de 2021, para que onde se lê “com 
fulcro nos artigos 24, II; e 29 da Lei Municipal 
nº 5.751/2015”  leia-se “com fulcro nos artigos 
24, III; e 29 da Lei Municipal nº 5.751/2015”.

Esta portaria entra em vigor nesta data.

Pindamonhangaba, 29 de julho de 2021.

Marcelo Ribeiro Martuscelli
Secretário Municipal de Administração

Registrada e publicada na Secretaria Municipal 
de Administração em 29 de julho de 2021.

SMA/egga/memo30.156/2021.

PORTARIA INTERNA DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Nº 384, 
DE 30 DE JULHO DE 2021.

Marcelo Ribeiro Martuscelli, Secretário 
Municipal de Administração, no uso da 
competência conferida pelo art. 5º do 
Decreto nº 5.828, 21 de julho de 2020, 
e  considerando o  parecer da Comissão 
Processante, Resolve designar os atuais 
membros da Comissão do Processo 
Administrativo Disciplinar nº 002/2021,  
para dar continuidade à apuração do 
processo, para que no prazo de 90 (noventa) 
dias, contados a partir de 11 de agosto de 
2021,  sejam concluídos os trabalhos.

Esta portaria entra em vigor nesta data.

Pindamonhangaba, 30  de julho de 2021.

Marcelo Ribeiro Martuscelli
Secretário Municipal de Administração

Registrada e publicada na Secretaria Municipal 
de Administração em 30 de julho de 2021.

SMA/egga/memo 30.318/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2019

CONVOCAÇÃO
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 classifi cação, munidos da seguinte 
documentação, em original e cópia:
01 - Comprovante de votação da última eleição 
ou 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 - Certifi cado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade (técnico 
ou superior), conforme exigido no edital do 
concurso;

09 - Comprovante de curso básico de 
informática, conforme exigido no edital do 
concurso;
10 - Comprovante de experiência conforme 
exigido no edital do concurso;
11 - Atestado de Antecedentes Criminais;
12 - Comprovante de residência;
13 - 01 (uma) foto 3 x 4 colorida (recente);
14 - Certidão de Nascimento dos fi lhos e 
dependentes (se houver);
15 - Caderneta de Vacinação - fi lhos de 0 a 5 
anos (se houver);
16 - Declaração de Escolaridade - fi lhos de 6 a 
14 anos (se houver).

OFICIAL DE ADMINISTRAÇÃO

Dia 13/08/2021 às 15h00

10º BENEDITO RENATO ALVES DA CRUZ

MARCELO RIBEIRO MARTUSCELLI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 

ADMINISTRAÇÃO

Aulas presenciais marcaram 
o início desta semana em boa 
parte das Escolas Técnicas (Ete-
cs) e Faculdades de Tecnologia 
(Fatecs) estaduais. Autorizadas 
pelo Plano São Paulo – estra-
tégia do Governo do Estado de 
São Paulo para vencer a pande-
mia de Covid-19 –, as atividades 
estão sendo realizadas com res-
peito às orientações das autori-
dades sanitárias.

Algumas unidades do Centro 
Paula Souza (CPS) decidiram 
inovar na recepção aos alunos. 
Foi o caso da Etec Aristóteles 
Ferreira, de Santos, que propôs 
um quiz para ser respondido 
pelos alunos antes do retorno, 
com o objetivo de reforçar os 
cuidados que devem ser toma-
dos durante o período em que 
os jovens fi cam na escola. “É 
preciso acertar 13 respostas. 
Quem não acerta, tem de refa-
zer o questionário”, conta a di-
retora, Fabiana Golz Ribeiro Pe-
reira. Entre as perguntas estão 
quais itens o aluno deve levar 
para a aula, o que está proibido, 
como descartar máscaras, entre 
outras questões.

Em Caçapava, o coordena-
dor pedagógico e professor de 
Informática da Etec Machado 

Etecs e Fatecs retomam aulas 
presenciais a partir desta semana
Boa parte das unidades do CPS já está recebendo parte de seus alunos; retorno é realizado com respeito às 

orientações das autoridades sanitárias e inclui distância de um metro entre as pessoas

de Assis, Carlos Samproni, de-
senvolveu e espalhou por toda 
a unidade um QR Code que di-
reciona os alunos para um site 
com informações sobre horá-
rios das aulas e escala de uso 
dos laboratórios. A iniciativa foi 
um sucesso e contribuiu para 
que a escola fi casse organizada 

desde o primeiro dia de aula, 
sem alunos perdidos pedindo 
informação. “Os estudantes 
estão usando bastante esse re-
curso. Já estou criando códigos 
sobre outros assuntos, como o 
horário de descida para o pá-
tio”, conta o educador. 

Na Etec Cônego José Bento, de 

Jacareí, os alunos começaram a 
segunda-feira (2) ainda um pou-
co receosos. “Mas na hora do in-
tervalo já estavam mais soltos, 
pedindo para conhecer o res-
tante do nosso espaço”, afi rma 
a diretora, Carolina de Oliveira 
Baccaro. A equipe gestora da uni-
dade preparou para os professo-

res kits contendo face shield e 
duas máscaras reutilizáveis com 
o nome da Etec impresso. 

As Fatecs também iniciaram 
as aulas presenciais. Em Tatuí, 
mais de cem estudantes passa-
ram pela unidade ao longo da 
segunda-feira. “Os alunos que 
compareceram estavam anima-
dos”, relata o diretor, Anderson 
Luiz de Souza. Já em Guarulhos, 
mais de 70 ingressantes foram 
recebidos nos turnos da manhã 
e tarde. “Deu vida à faculdade. 
Foi bom ver a escola funcionan-
do”, relata a diretora, Mariluci 
Martino.

Novas regras
Recentemente, o Governo de 

São Paulo autorizou a retomada 
das aulas presenciais na Educa-
ção Básica (que inclui as Etecs) 
para todos os alunos, respei-
tando os limites das instalações 
físicas e o cumprimento dos 
protocolos sanitários, a partir 
de agosto. No Ensino Superior, 
o número de estudantes não po-
derá ser superior a 60% da ca-
pacidade em cada período.

Apenas nas cidades em que 
houver decreto municipal li-
mitando as atividades escola-
res é que não ocorrerão aulas 
presenciais. Para os alunos, o 
retorno é facultativo neste mo-
mento e para os que optarem 
por não voltar, serão garantidas 
as aulas remotas. Para atender 
ao distanciamento de, no míni-
mo, um metro é possível que as 
escolas tenham que organizar 
um revezamento de alunos nas 
salas de aula. Portanto, as uni-
dades do CPS ofertarão aulas 
presenciais e online, para que 
todos os estudantes tenham 
acesso ao conteúdo. Vale res-
saltar a importância do contato 
humano, pessoal e presencial, 
nesse momento em que muitos 
jovens estão mais sensíveis em 
consequência das perdas e in-
certezas com a situação atual.

O Paula Souza criou, ainda 
em 2020, um protocolo baseado 
nas orientações das autorida-
des sanitárias e comprou itens 
como máscaras de proteção, 
face shields, totens, tapetes sa-
nitizantes, termômetros digitais 
e álcool em gel, visando contri-
buir para a segurança dos alu-
nos, professores e servidores 
administrativos.

De 2019 para 2020, o Procon
-SP observou um aumento ex-
pressivo nas reclamações refe-
rentes a compras para o Dia dos 
Pais: foram 58 queixas em 2019 
contra 328 no ano passado, um 
acréscimo de 465%. Em 2020, a 
data comemorativa ocorreu em 
meio à pandemia e muitos con-
sumidores optaram pelas com-
pras online tanto pela praticidade 
quanto pela segurança que elas 
representam.

Em contrapartida, as recla-
mações relacionadas a esse 
meio de compra também cres-
ceram. Consumidores devem 
fi car atentos à algumas orienta-
ções para evitar problemas.

“Com a chegada do Dia dos 
Pais, data importante para o co-

“Dia dos Pais”: Procon-SP orienta consumidores
Com o aumento de 465% nas reclamações referentes à data comemorati va, 

Procon-SP alerta sobre os cuidados com as compras online
mércio varejista, o Procon-SP 
aconselha os consumidores a to-
marem alguns cuidados. No caso 
compras online é fundamental fi -
car atento às informações sobre o 
fornecedor, verifi car se a empre-
sa existe, se tem CNPJ, endereço 
físico e se disponibiliza contato 
para dúvidas. Consulte também 
se o local consta da lista de sites 
não recomendados pelo Procon
-SP”, alerta Fernando Capez, dire-
tor executivo do Procon-SP.

Veja aqui a lista de sites não 
recomendados https://sistemas.
procon.sp.gov.br/evitesite/list/
evitesites.php

Conhecer sobre a política de 
venda e de atendimento ao con-
sumidor também traz mais segu-
rança. “É interessante verifi car 

qual a política de atendimento 
ao cliente, como é o pós-venda, 
se a empresa troca, quais os ca-
nais de contato etc. Informações 
como o preço total, qual valor do 
frete e data da entrega devem 
ser checadas antes da compra 
e cumpridas corretamente pelo 
fornecedor”, avisa o diretor.

O consumidor deve estar 
atento à forma como procura 
a empresa: não deve respon-
der mensagens de publicidade 
ou acessar os links enviados. É 
ele quem deve buscar o forne-
cedor por sua iniciativa, aces-
sando as páginas ofi ciais.

Preços muito abaixo do mer-
cado podem indicar problemas, 
como golpes, fraudes, mercado-
ria falsifi cada etc.

É direito previsto pelo Códi-
go de Defesa do Consumidor a 
devolução do item adquirido no 
prazo de sete dias da compra ou 
da entrega; nesse caso, o consu-
midor não deve ser cobrado por 
nenhum valor e, de preferên-
cia, deve registrar o pedido de 
cancelamento por escrito.

Pesquise
Fazer uma pesquisa de pre-

ços é uma medida simples que 
pode garantir uma boa econo-
mia. “Outro ponto importante 
é fazer uma pesquisa de preços, 
que pode ser feita de forma onli-
ne; compare os valores pratica-
dos por diferentes fornecedores 
antes de escolher o local em que 
vai comprar”, afi rma Capez.

EDITAL DE LICITAÇÃO
CESSÃO DE USO DE ESPAÇO PÚBLICO n.º 01/2021 – TIPO: MAIOR OFERTA 

O DIRETOR EXECUTIVO DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ETEC JOÃO GOMES 
DE ARAÚJO, com endereço na Rua Professor José Benedito Cursino, 75, Bairro Boa Vista, CEP. 
12401-090, Pindamonhangaba/SP, Tel. (12) 3642-1077, com CNPJ/MF. 45.224.086/0001-74, neste 
ato representado pelo Sr. Prof. Ricieri Ramos dos Santos, Diretor Executivo da APM (Associação 
de Pais e Mestres), conforme instrumento anexo, no uso de suas atribuições, torna público para 
o conhecimento dos interessados que em 01/09/2021, às 14h30min, na sala de Reuniões n.º 02 
(Sala Multimídia), da ETEC João Gomes de Araújo, a Comissão de Licitações nomeada pela APM 
se reunirá com a finalidade de analisar as propostas, visando àeleição de empresas interessadas 
na CESSÃO DE USO DE ESPAÇO PÚBLICO DESTINADO À EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
CANTINA, para o atendimentodo público frequentador daETEC João Gomes de Araújo, bem como 
de toda a comunidade acadêmica administrativa (alunos, professores, estagiários e servidores), 
atendendo ao que prescreve a Lei nº 8.666/1993  - Lei sobre Licitações Públicas.Poderão participar 
as empresas do ramo pertinente ao objeto ora licitado, em atividade no ramo há mais de 12 (doze) 
meses, convidadas pela Instituição, cadastradas ou não no banco de dados da Escola, estendendo 
este convite aos demais interessados que manifestarem a intenção de participar, nos termos da 
legislação vigente.A empresa licitante deverá obrigatoriamente realizar visita técnica prévia aos 
locais da Cantina, onde os serviços serão realizados e examinar as especificidades do espaço 
físico para instalação, tomando conhecimento de todos os detalhes e particularidades que julgar 
conveniente, não podendo alegar, posteriormente, desconhecimento e/ou eventuais dificuldades 
de execução de qualquer parte dos serviços objeto desta licitação. A visita técnica será efetuada 
pelo responsável da empresa licitante, mediante prévio agendamento, entre os dias 16/08/2021 e 
20/08/2021. O horário da visita deverá ser previamente agendado, para acontecer entre às 09h e 
16h, devendo os interessados comparecer na sede da APM  da ETEC JOÃO GOMES DE ARAÚJO. 
A entrega dos envelopes contendo as propostas e documentos solicitados no edital poderá ser 
realizada pelos interessados até o momento agendado para abertura dos envelopes. O edital na 
íntegra disponível para consulta está afixado no mural da portaria central da ETEC JOÃO GOMES 
DE ARAÚJO, com endereço na Rua Professor José Benedito Cursino, 75, Bairro Boa Vista,  CEP. 
12401-090, Pindamonhangaba/SP. Pindamonhangaba, 03 de agosto de 2021. Prof. Ricieri Ramos 
dos Santos, Diretor Executivo da APM ETE João Gomes de Araújo.
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