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Empreendedores
buscam seguro

com maior flexibilidade

O novo momento da econo-
mia, após as consequências do
coronavírus, levou muita gente a
empreender, seja por vontade ou
por necessidade. Mas a incerteza
acompanha qualquer empreende-
dor, sobretudo diante de uma
pandemia que ainda perdura e,
apesar de tudo o que já foi feito, o
vírus ainda é motivo de dúvida até
para os mais experientes. Dentro
deste cenário, o mercado de segu-
ros vive um momento diferencia-
do, positivo, principalmente com o
objetivo de ajudar empreendedo-
res que precisam de informações,
e soluções para seu negócio.
O setor de seguros pode cres-

cer 12% em 2021, avalia a
Confederação Nacional das
Empresas de Seguros Gerais,
Previdência Privada e Vida, Saúde
Suplementar e Capitalização
(CNSeg). Os dados da entidade
mostram que o setor cresceu
16,8% no ano até julho na compa-
ração com o mesmo período de
2020. A arrecadação total em sete

meses alcançou R$ 172,6 bilhões.
Um dos destaques foi o segmento
de cobertura de pessoas, com
crescimento de 19,3% e com
receitas acumuladas em 2021 até
julho de R$ 109 bilhões.
No entanto, só sai na frente a

seguradora que entrega não
somente a melhor solução, mas a
segurança que aquela pessoa
busca em um profissional de qua-
lidade. Felizmente, a
Superintendência de Seguros
Privados (SUSEP) – agência que
regula as atividades das segurado-
ras no Brasil, vem numa onda de
flexibilidade há algum tempo, o
que permitiu o desenvolvimento
de novos produtos e a versatilida-
de de soluções já existentes. Há
um ano, por exemplo, só era pos-
sível contratar uma apólice de
seguro saúde com no mínimo três
vidas, hoje com apenas duas vidas
já é possível realizar a contratação.
Dentro do segmento de opera-

doras de planos de saúde, cuja
regulação é da Agência Nacional
de Saúde Suplementar (ANS), exis-
tem operadoras que também já

flexibilizaram alguns produtos. Por
exemplo, muitas aceitam que
100% da massa de usuários do
contrato seja terceirizada.
Antigamente, precisaria ter uma
quantidade maior de pessoas
registradas na Consolidação das
Leis do Trabalho (CLT) do que de
prestadores de serviços. Além da
virtualização das operações das
seguradoras no Brasil, trazendo
mais agilidade nas operações.
Dessa forma, os prestadores de

serviços precisam se reinventar a
cada dia sob novos desafios e
estar antenados nessas mudanças
para entregar uma solução mais
justa e assertiva ao empreende-
dor, oferecendo a ferramenta cor-
reta para cada necessidade.
Diante dessas informações, o

mercado de seguros oferece um
leque de oportunidades para o
empreendedor se proteger e
reduzir ao máximo possível a mar-
gem de riscos. Seja para proteger
o bem físico, a vida, a saúde e o
próprio patrimônio.

Marcelo Spínola - Bacharel em
Administração de Empresas

A r t i g o  d a  S e m a n a

Ano novo, problemas antigos
A chegada do ano novo é sempre algo

esperado com muita alegria e esperança
por todos. Esperança de dias melhores. A
oportunidade de recomeçar e recuperar
aquilo que não estava de acordo no ano
que se encerrou.
Encerramos 2021 com o desejo de que a

cidade iniciasse o novo ano
de uma forma diferente, com
o pé direito - afinal, os últi-
mos 12 meses não foram
fáceis para os moradores de
Ribeirão Pires -, mas o que
vimos até aqui, dia 11 de
janeiro, não foi nada animador.
Em apenas duas semanas, vimos a

saúde municipal padecer novamente com
a chegada da síndrome gripal que atinge o
país, justamente no momento em que os
casos de Covid-19 voltam a crescer.
Mais uma vez vemos o quanto o sistema

público de saúde não está amparado para
atuar em situações atípicas como esta,
colaborando ainda mais com as cenas
ocorridas na UPA Santa Luzia, logo no
segundo dia de 2022 – falta de atendi-
mento e confusão.
E para além dos problemas da saúde.

Também começamos o ano
com aquele velho problema
no cemitério municipal -
mato e mais mato entre os
túmulos, dando ao local um
ar de abandono, quiçá mal
assombrado. E não é de hoje

que o local é alvo de críticas e reclama-
ções.
Pois vejamos, esses são apenas alguns

acontecimentos que vivenciamos em ape-
nas 11 dias do tão esperado ano novo.
Cabe a nós esperar para ver o que o futu-
ro nos reserva.

““EEssppeerraarr  ppaarraa  
vveerr  oo  qquuee  oo  ffuuttuurroo  
nnooss  rreesseerrvvaa””
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Volpi firma contrato de
R$ 3,8 milhões para
alugar computadores

Que Claurício Bento não é
mais o comandante da Sejel,
todos já sabem. Sua exonera-
ção ocorreu em dezembro do
ano passado e o motivo foi
que Claurício se cansou de ser
subordinado do presidente da
Câmara, Guto Volpi, que real-
mente era quem comandava e
comanda a Sejel.

* * *

Que Claurício e Guto já não
se falavam mais desde setem-
bro de 2021, quando Claurício
decidiu não mais obedecer as
ordens de Guto Volpi na Sejel.
A partir daí Guto começou a
fritar Claurício na pasta e
junto a seu pai, o prefeito
Clóvis Volpi (PL), até que obte-
ve a exoneração de Claurício.

* * *
Que para evitar uma polê-

mica maior, o Governo soltou
nota oficial dizendo que
Claurício saía do Governo para
comandar a campanha de ree-
leição para deputado estadual
de Thiago Auricchio (PL) em
Ribeirão Pires, Rio Grande da

Serra e Mauá. História para
boi dormir!

* * *

Que agora o nome mais
cotado para assumir oficial-
mente a pasta é Anderson
Grecco, porém a Sejel deverá
ser desmembrada nos próxi-
mos dias.

* * * 

Que a parte de Turismo irá
para o Desenvolvimento
Econômico, a cargo da secre-
tária Marli Silva e Cultura irá
para Educação a cargo da pro-
fessora Rosi de Marco. A partir
daí a Sejel se resumirá a
Esporte e Lazer.

* * *
Que mais baixas são comen-

tadas no bastidor político de
Ribeirão Pires, especialmente
para acomodar novos aliados
da Administração Clóvis Volpi
(PL). Existem secretários com
a corda no pescoço prestes a
serem empurrados para o
vazio. É só aguardar o tempo
passar!

EEssttaa  ccoolluu  nnaa  nnããoo  aaffiirr  mmaa,,  eellaa  aappee  nnaass  ddiivvuull  ggaa  oo  qquuee  ““DDiizzeemm  ppoorr  aaíí””..

Tanto a Prefeitura de
Ribeirão Pires quanto a Câmara
Municipal, que são administra-
das por pai e filho iniciam o ano
de 2022 com vontade de alugar
microcomputadores e note-
books. O Executivo tem como
prefeito Clóvis Volpi (PL) e o
Legislativo como presidente
Guto Volpi (PL).
A Prefeitura publicou em

dezembro do ano passado a
contratação da empresa
Maktub Consultoria e Comércio
em Tecnologia Ltda para a loca-
ção de microcomputadores ao
valor de R$ 3.799.992,00.
Já a Câmara Municipal publi-

cou ontem o edital para a reali-
zação de pregão presencial que
trata da contratação de empre-
sa especializada para a locação
de 28 (vinte e oito) notebooks.
A licitação ocorrerá no dia 21
de janeiro.

Contradição
Na mesma publicação oficial

da Prefeitura que consta o alu-
guel milionário de microcompu-
tadores, o Executivo também
firmou contrato com a mesma
empresa do aluguel para a com-
pra de microcomputadores,
mas com valor menor, embora
milionário também, ao custo de

R$ 3.279.800,00.
E ainda na mesma publicação

a contratação de outra empre-
sa, com custo muito menor,
White Eagle Comércio de
Produtos Eletrônicos Eireli-ME
ao valor de R$ 299.000,00 tam-
bém para compra de microcom-
putadores.
Tem algo de estranho nessas

publicações. Ou houve um erro
grotesco ou algo não está certo.
Contratos de compra e aluguel
com a mesma empresa para o
fornecimento do mesmo produ-
to. Você acha que isso é bom
para o cidadão de Ribeirão
Pires?

Além disso, presidente da Câmara, Guto Volpi, abre licitação para alugar notebooks

Pai e filho, o alvo agora são aluguéis de microcomputadores e notebooks
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O médico Walter Cordoni assu-
mirá a Secretaria de Saúde de Rio
Grande da Serra. O anúncio da che-
gada do novo secretário foi realiza-
do pelo prefeito Claudinho da
Geladeira (PSDB), em postagem
em sua página no Facebook, na
tarde de ontem (10).
Dr. Cordoni substituirá Tchello

Pierro, que esteve  frente da pasta

desde o mês de abril de 2021. Em 6
de janeiro, última quinta-feira, ele
pediu exoneração do cargo, e
como justificativa, alegou que sua
saída do comando da pasta já tinha
sido acertado com o Executivo, e
que decisões pessoais e profissio-
nais pesaram para que deixasse o
posto. 
Passados quatro dias após a

saída de Tchello, a Prefeitura de
Rio Grande da Serra anunciou o
novo chefe da Secretaria de Saúde,
que terá como principal desafio o
combate ao surto de gripe
Influenza, além da continuidade à
campanha da vacinação contra a
Covid-19.
Com 46 anos de experiência na

área médica, o Dr. Walter integrou

o serviço público de São Bernardo
do Campo ao longo de sua carreira,
até se tornar secretário de Saúde
do município, posto que ocupou
entre os anos de 2007 e 2008.
“Com sua grande experiência,

tenho certeza de que promovere-
mos as mudanças que a Saúde da
cidade precisa. Seja bem-vindo Dr.
Walter Cordoni”, disse o prefeito
Claudinho da Geladeira.
“A prioridade do meu Governo

em 2022 é fazer profundas mudan-
ças na área da Saúde. Estamos pas-
sando por um dos momentos mais
difíceis da humanidade, com a pan-
demia de coronavírus e com surto
de gripe. Graças à Deus, em Rio
Grande da Serra, não registramos
casos de H3N2 ou de fluorona, mas
temos de ficar atentos. Tenho cer-
teza de que com sua experiência, o
Dr. Walter Cordoni nos ajudará a
promover grandes melhorias nesta
área", acrescentou Geladeira.
O Dr. Walter Cordoni chegou

em Rio Grande da Serra estabele-
cendo metas para a sua gestão.
"Temos de fazer um estudo epide-
miológico para saber quais são as
doenças mais comuns e saber do

que a população precisa. Outro
intuito é tornar mais eficiente a
atenção básica. Se não houver cui-
dados nessa área, haverá desdo-
bramentos no atendimento de
urgência e emergência. E, o mais
importante, tratar a população
com muito respeito e cortesia, pois
a medicina não é linha de produ-
ção", disse.
Com a oficialização da saída de

Tchello Pierro e a chegada de
Cordoni à pasta municipal, Rio
Grande da Serra chega ao total de
três secretários de Saúde em um
período de apenas um ano. 
Vale ressaltar que Tchello assu-

miu em abril de 2021 após a titular
da secretaria, Maria José Pereira
Zago, deixar o cargo por motivos
de saúde.  Zezé esteve à frente da
pasta por cerca de três meses.
Antes do anúncio de saída, Zezé

apresentou pressão arterial eleva-
da. O panorama crítico trazido pela
pandemia do novo Coronavírus
também pesou na decisão da ex-
titular do setor. 
O pedido de exoneração do

cargo foi anunciado no dia 16 de
março de 2021.  

Walter Cordoni assume Secretaria de Saúde
de RGS após saída de Tchello Pierro 

Novo titular da pasta atuou como secretário de Saúde de São Bernardo do Campo

Secretário Walter Cordoni ao lado do prefeito Claudinho da Geladeira
Reprodução: redes sociais
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Segundo a Secretaria de Saúde
de Ribeirão Pires, a média diária de
atendimentos de pacientes com
síndromes gripais na UPA Santa
Luzia já é maior do que o registra-
do em dezembro. 
Somente nos cinco primeiros

dias do ano, 3.092 pessoas foram
consultadas na unidade de saúde e
cerca de 85% dos casos (2.628),
estiveram relacionados à gripe. Se
comparado com os cinco primeiros

dias de dezembro, quando a unida-
de hospitalar atendeu 1.945 pes-
soas, o número de atendimentos
deste ano representa um aumento
de 58,97%.
De acordo com a diretora da

UPA, Célia Regina, a unidade está
com alta demanda, pois são reali-
zados 618 atendimentos por dia,
com projeção crescente. A alta no
número de consultas médicas está
diretamente relacionado com a

epidemia de gripe, que acomete
adultos e crianças.
Nos últimos dias, pacientes e

moradores da Estância utilizaram
as redes sociais para denunciar a
falta de médicos  e enfermeiros na
unidade hospitalar. Em contrapar-
tida, a Prefeitura afirma que novos
profissionais foram remanejados
para atender a população que
carece de atendimento na UPA,
mas até o último fim de semana, as
reclamações seguiram constantes.
A diretora Célia Regina,  destaca

o trabalho dos profissionais da
saúde. "Estamos desde o ano pas-
sado trabalhando incansavelmen-
te e seguimos empenhados para
prestar o melhor serviço.
Salientamos que as consultas são
realizadas de acordo com a gravi-
dade do caso, por isso, pedimos a
compreensão de todos. E ressalta-
mos a necessidade da população
de manter as medidas sanitárias de
segurança, como o uso de másca-
ras, álcool em gel e evitar aglome-
rações”, finaliza.

UPA Santa Luzia segue
sobrecarregada devido à alta
de casos de síndrome gripal

Unidade hospitalar realiza mais de três mil atendimentos em cinco dias

85% da demanda corresponde a casos relacionados a gripe Influenza

Reprodução: redes sociais

A Prefeitura de Ribeirão
Pires divulgou um levantamen-
to que aponta que 31.522
moradores da Estância estão
com a dose de reforço contra a
Covid-19 em atraso. Os índices
foram avaliados considerando
dados até a última sexta-feira
(7).
Já o número de pessoas que

ainda não completaram o
esquema vacinal, em duas
doses, é de 4.744, o que repre-
senta um alto índice. 
Segundo a autoridade sani-

tária Cirlei Zanom da Vigilância
à Saúde de Ribeirão Pires, é
importante que as pessoas pro-
curem se vacinar o quanto
antes. “As vacinas já se prova-
ram eficientes contra a Covid-
19, por isso, é fundamental que
as pessoas tenham em vista
que para evitar ser acometido
com qualquer nova variante, é
fundamental tomar as três
doses preconizadas pelo
Ministério da Saúde”, destacou. 
É importante, ainda, que o

morador confira a data de vaci-
nação da dose anterior para
seguir o calendário de vacina-
ção atualizado, que determina
que o intervalo da dose adicio-
nal seja de 4 meses. A medida
vale para quem tomou duas
doses da Coronavac, da
AstraZeneca e da Pfizer. 
A vacinação acontece em

todas as Unidades Básicas de
Saúde e da Família, de segunda
à sexta-feira das 8h às 16h. Aos
sábados, apenas na UBS Central
(Rua Virgílio Gola, 24), no
mesmo horário. 
A crescente alta dos casos de

síndromes gripais, que é um
dos sintomas da Covid, tem
preocupado não só as autorida-
des sanitárias, como também
os gestores da cidade.
“Queremos solicitar que se
você conhece alguém que não
se vacinou na terceira dose, se
dirija a qualquer posto de
saúde da nossa cidade. Nós
temos as vacinas disponíveis”,
solicitou o prefeito.

Cerca de 31 mil
moradores da Estância
estão com dose de
reforço em atraso
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O Cemitério Municipal São José,
em Ribeirão Pires, foi alvo de recla-
mações por parte de moradores
nas últimas semanas, que utiliza-
ram o grupo de discussões da cida-
de, nas redes sociais, para manifes-
tar a indignação quanto à zeladoria
e infraestrutura do local, adminis-
trado pela Secretaria de Obras,
Zeladoria e Manutenção Urbana
(Zema).
As denúncias, em sua maioria,

dizem respeito quanto à falta de
capinação entre os túmulos, difi-
cultando o acesso ao local.
Em umas das publicações, reali-

zada no dia 8 de janeiro, a morado-
ra questiona sobre quem são os
responsáveis pela manutenção do
cemitério. “Uma vergonha. Apenas
isso que tenho para falar, vergo-
nha! A gente ir visitar o jazigo dos
nossos familiares e se deparar com
esse tipo de cena. Um matagal que
não se dá nem para andar. Isso é
uma falta de respeito enorme, não
dá nem para definir tamanha
humilhação em ver esse tipo de
cena, em pleno 2022. Falta de res-
peito!”, expressou.

A jovem ainda criticou a falta de
compromisso dos responsáveis
como a cidade. “Peguem em uma
enxada e vão limpar esse cemitério
que está podre, já que não fazem
nada por quatro anos, bando de
irresponsáveis.”
Dias antes, outra moradora

relatou no mesmo grupo que foi
até o cemitério visitar o jazigo do
irmão, mas não conseguiu chegar
até o local em razão do matagal
existente. “Prefeitura de Ribeirão
Pires quando irá tomar uma provi-
dência? Me avise, por favor, para
não mais perder a viagem”, ironi-
zou a autora da publicação.
“Infelizmente, os mortos não

votam mais. Se eles não se preocu-
pam com quem vota, imagina com
aqueles que não votam mais”, res-
pondeu um munícipe.
Já no último domingo (9), uma

moradora relatou que as flores
colocadas em um dos túmulos
haviam sido retiradas pelos funcio-
nários.
A publicação também rendeu

inúmeros comentários sobre a
falta de zeladoria no local, bem

como o péssimo serviço prestado.
“O trabalho feito pelos funcioná-
rios é o reflexo da Administração.
Aí eu te pergunto, quem ou qual
funcionário vai fazer um bom tra-
balho se seu chefe é um relaxa-
do?”, escreveu um morador.
A Folha questionou a Prefeitura

de Ribeirão Pires sobre as denún-
cias, mas não obteve retorno até o
fechamento desta edição.

Moradores denunciam falta de zeladoria
em Cemitério Municipal da Estância

Munícipes relataram falta de capinação no local, o que tem dificultado acesso aos túmulos

Local está tomado por mato entre os jazigos
Munícipes relataram dificuldades
para visitar entes queridos
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A Prefeitura de Rio Grande da
Serra revitalizou espaços públi-
cos, entre praças e quadras, por
meio do projeto "Cidade Mais
Bonita". A ação de zeladoria foi
baseada em mutirões de reparos
e pintura realizados pelos servi-
dores da Secretaria de Serviços
Urbanos. A atividade foi feita em
parceria com a Tintas Coral, que
doou 30 latas de 18 litros de tinta
em dezembro do ano passado.
“Foi um trabalho intenso,

desempenhado de forma exem-
plar pelos funcionários de servi-
ços urbanos. Vamos seguir firmes
nesta política de recuperação da
cidade e de combate à degrada-
ção de bens públicos. Por onde se
passa podemos ver que a cidade
está diferente e mais bem cuida-
da", afirmou o prefeito Claudinho
da Geladeira (PSDB).
Entre os espaços recuperados

estão o Parque Linear e a quadra,
na Vila Tuzuki, o Parque dos Ipês,
as Praças São Leopoldo e Santa
Cruz, no bairro Santa Tereza,
além da Avenida Cido Franco.
“Temos de agradecer aos cola-

boradores, e, especialmente a

Tintas Coral, por ter nos ajudado
a realizar o projeto ‘Cidade Mais
Bonita’. Essas ações mexem com
a autoestima das pessoas e
fazem com que as pessoas
tenham orgulho de viver em Rio
Grande da Serra", disse o secre-
tário de Serviços Urbanos, Pedro
Estanqueira, conhecido como
Bacalhau.

Ações de prevenção: A
Prefeitura de Rio Grande da Serra
continuará realizando seus traba-
lhos de Zeladoria, através da
Secretaria de Serviços Urbanos,

com serviços de limpeza e manu-
tenção das vias e logradouros
públicos.
Segundo o Paço, para que esta

ação continue sendo bem execu-
tada, o apoio da população é
essencial. “Contamos com a cola-
boração de cada munícipe, para
que não jogue lixo nem descarte
entulhos nas ruas e localidades
impróprias. Essa conscientização
fará com que tenhamos uma
cidade sempre limpa e ainda
mais agradável de se viver”, con-
cluiu.

Em parceria com a Tintas Coral, Prefeitura de
Rio Grande da Serra recupera praças e quadras

Ação de zeladoria, baseada em mutirões de reparos e pinturas, foi realizada por servidores da Secretaria de Serviços Urbanos

Parque Linear e a quadra, na Vila Tuzuki, foram contemplados com ação Bancos e áreas de convivência receberam novas cores

Divulgação: PM
RGS
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Um motociclista de 40 anos
morreu, na última quinta-feira (6),
ao colidir com a traseira de um
caminhão que estava estacionado
no acostamento da Estrada de
Sapopemba, altura do Jardim
Petrópolis em Ribeirão Pires.

Equipes do Samu foram acionadas
no local, mas Benedito Teodoro
Luiz - morador do Parque São
Vicente, em Mauá - teve óbito con-
firmado ainda no local. 
Segundo declarações de um

dos funcionários, que efetuava a

poda de galhos na via, a vítima
seguia em alta velocidade pelo
acostamento quando bateu na tra-
seira do caminhão pertencente à
Enel. 
O colaborador que testemu-

nhou o acidente ainda afirmou que
o local estava devidamente sinali-
zado com fitas e cones e contava
com câmeras de monitoramente -
que flagrou o momento em que o
motociclista invadiu a área sinaliza-
da. A empresa estava realizando
serviços para o DER –
Departamento Estadual de
Rodagem.
A Perícia foi acionada ao local

do acidente e concluiu que há indí-
cios que comprovam que o aciden-
te não foi causado intencional-
mente pela vítima. Também foi
requisitado exame necroscópico e
constatação de dosagem alcoólica
e uso de substâncias entorpecen-
tes ao Instituto Médico Legal (IML).
A motocicleta - uma Honda CG

Titan - foi apreendida e encami-
nhada ao Pátio Municipal.

Morador de Mauá morre 
ao colidir em traseira de 
caminhão na Estância
Veículo estava estacionado em acostamentamento da Estrada de Sapopemba

Vítima tinha 40 anos e morreu no local

Foto: Reprodução/Redes Sociais

O motorista de uma empresa
do ramo alimentício, situada na
cidade de Mauá, foi mantido
refém durante um assalto, na
tarde da última sexta-feira (7).
Ao todo, três criminosos aborda-
ram a vítima que trafegava no
Ramal Sapopemba, próximo à
antiga fábrica de bolacha, em
Ribeirão Pires.
Segundo informações do bole-

tim de ocorrência, os assaltantes
estavam a bordo de um HB20
branco. Eles emparelharam-se ao
veículo da vítima e anunciaram o
assalto. O homem foi colocado
no carro dos criminosos, onde

permaneceu com a cabeça
coberta. Após ser mantido refém
por algumas horas, o motorista
foi liberado no trevo de acesso à
cidade de Rio Grande da Serra.
Além do veículo da empresa,

um Ducato, os criminosos leva-
ram uma caixa de leite com 12
unidades, entre outros pertences
pessoais.
Até o momento, os criminosos

não foram identificados. A vítima
foi orientada a comparecer ao
Setor de Investigações Gerais
para proceder com a tentativa de
reconhecimento fotográfico dos
autores.

Motorista é feito refém
durante roubo em RP

Abordagem aconteceu no Ramal Sapopemba
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Um jovem de 23 anos sofreu
um grave ferimento no pescoço
durante uma suposta tentativa
de homicídio na tarde do último
sábado (8), na Vila Bonita em
Ribeirão Pires.
A vítima - identificada como

C.A.J.T. - deu entrada na UPA
Santa Luzia e encaminhada com
urgência ao Hospital Nardini,
em Mauá. O ferimento teria
sido causado por arma branca
na região da cervical, e o autor
não foi identificado até o

momento. O crime teria aconte-
cido na rua Manoel Ferreira dos
Santos.
O jovem foi submetido a um

procedimento cirúrgico emer-
gencial, no qual quase veio a
óbito em razão da gravidade do
ferimento.
Após ser estabilizado, C.A.J.T.

foi encaminhado a UTI (Unidade
de Tratamento Intensivo), onde
permanece internado.
O caso foi comunicado à

Delegacia de Ribeirão Pires no
último domingo (9), e encami-
nhado ao Setor de Homicídios,
em Mauá. Seguindo uma norma
administrativa, ocorrências
desta natureza e com autoria
desconhecida devem ser enca-
minhadas ao setor especializa-
do.  Por lá, o inquérito policial
se aprofundará na conjuntura
do fato.
Até o fechamento desta edi-

ção, não havia atualizações
quanto ao quadro clínico da víti-
ma que, segundo informações
do boletim de ocorrência, é
usuária de entorpecentes e
álcool.

Jovem é alvo de tentativa 
de homicídio na Vila Bonita

Vítima foi ferida com arma branca na região do pescoço

Caso será investigado pelo Setor de Homicídios, em Mauá 

Uma senhora, que não teve a
identidade divulgada, sofreu
uma queda no momento em que
tentava embarcar em um ônibus
que seguia sentido Terminal
Rodoviário, na manhã da última
segunda-feira (10).
A mulher teve ferimentos

leves e foi encaminhada ao
Hospital Nardini, onde foi sub-
metida à exames e recebeu a
medicação necessária.
Segundo informações prelimi-

nares apuradas pela Folha, ainda
no local dos fatos, a vítima teria
perdido o equilíbrio no momen-
to em que o ônibus, que estava
parado no “Ponto da Praça” para
o desembarque de passageiros,
retomou o trajeto.
Durante o resgate da senhora,

o motorista que estava na con-
dução do coletivo permaneceu
no local e prestou os esclareci-
mentos necessários sobre o
ocorrido.

Mulher sofre queda de
ônibus na região central

O incidente aconteceu nas proximidades do Ponto da Praça
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EXTRATO DE PORTARIAS
Portaria nº 593/2021 - EXONERAR o Sr. MARCO ANTONIO COSTA, portador da cédula de

identidade nº 19.969.429-1, do cargo de Gestor, lotado na Secretaria de Finanças - SF, de pro-
vimento comissionado, a partir de 31 de Dezembro de 2021. Portaria nº 001/2022 - EXONERAR
a PEDIDO a Sra. CARINA BELCHIOR DIAS, portadora da cédula de identidade nº 41.706.043-9,
do cargo de Dirigente Escolar, lotada na Secretaria de Educação e Cultura - SEC, de provimento
comissionado, a partir de 30 de Dezembro de 2021. Portaria nº 002/2022 - CONCEDER a Sra.
ALDEIR GOMES DA ROCHA DO NASCIMENTO, portadora da cédula de identidade nº 18.119.013-
8, no cargo de Professora de Educação Infantil, lotada na Secretaria de Educação e Cultura - SEC,
provimento Efetivo, 15 (quinze) dias de licença prêmio em descanso, referente ao quinquênio
de 2012 a 2017, no período de 02 de Fevereiro de 2022 a 16 de Fevereiro de 2022. Portaria nº
003/2022 - NOMEAR o Sr. WALTER LOURENÇO JUNIOR, portador da cédula de identidade nº
41.456.131-4, no cargo de Secretário Adjunto, de provimento comissionado, lotado no
Gabinete do Prefeito - GP, a contar de 03 de Janeiro de 2022. Portaria nº 004/2022 - NOMEAR
o Sr. RONALDO VENANCIO ARAUJO, portador da cédula de identidade nº 13.632.160-4, no
cargo de Gestor, de provimento comissionado, lotado no Gabinete do Prefeito - GP, a contar de
03 de Janeiro de 2022. Portaria nº 005/2022 - EXONERAR a PEDIDO a Sra. INGRID FROHLICK
MACHADO, portadora da cédula de identidade nº 48.931.758-3, do cargo de Gestor, lotada na
Secretaria de Saúde - SS, de provimento comissionado, a partir de 06 de Janeiro de 2022.
Portaria nº 006/2022 - EXONERAR a PEDIDO o Sr. LUIZ MARCELO CHIAROTTO PIERRO, portador
da cédula de identidade nº 27.502.096-4, do cargo de Secretário, lotado na Secretaria de Saúde
- SS, a partir de 06 de Janeiro de 2022. 

CLÁUDIO MANOEL MELO - Prefeito Municipal

DECRETO MUNICIPAL Nº.  2.887, DE 03 DE JANEIRO DE 2.022
“Convoca a I Conferência Municipal de Promoção da Igualdade Racial”.
Cláudio Manoel Melo, Prefeito do Município de Rio Grande da Serra, no uso de suas atri-

buições legal e de acordo com o Decreto nº. 10.774, de 23 de agosto de 2.021, da Presidência
da República, que convoca a V Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial.

DECRETA
Art. 1º. - Fica convocada a I Conferência Municipal de Promoção da Igualdade Racial a rea-

lizar-se no dia 05 de fevereiro de 2.022, das 9H às 14H, no espaço do Salão Nobre do Fundo
Social de Solidariedade, sito a Rua do Progresso, 700 – Jardim Progresso - Rio Grande da Serra
– São Paulo, sob a Coordenação do Conselho Municipal de Participação e Desenvolvimento da
Comunidade Negra e Afrodescendente e da Secretaria de Cidadania e Inclusão Social.

Art. 2º. - A I Conferência Municipal de Promoção da Igualdade Racial terá o seguinte temá-
rio: "Enfrentamento ao racismo e às outras formas correlatas de discriminação étnico-raciais e
de intolerância religiosa: Política de Estado e responsabilidade de todos nós", e terá os seguin-
tes subtemas:

I – “enfrentamento ao racismo e às outras formas correlatas de discriminação étnico-
racial, étnico-cultural";

II – “enfrentamento a todo tipo de violência praticada por meio das invasões de territó-
rios":

a) ações e políticas públicas para informar, conscientizar e prevenir sobre os crimes de
racismo, injúria e discriminação étnico-racial e étnico-cultural;

b) acesso à justiça, às denúncias, à instrução de inquéritos e às punições relacionadas aos
crimes de ódio em razão da raça, religião e etnia; e

c) impacto do racismo e da discriminação étnico-racial, étnico-cultural e religiosa na vida
do cidadão e a importância de políticas afirmativas no seu combate.

III – “enfrentamento à intolerância religiosa":
a) relação do racismo e da discriminação étnico-racial e étnico-cultural;
b) acesso à justiça, às denúncias, à instrução de inquéritos e às punições relacionadas aos

crimes de intolerância religiosa e invasões de territórios;
c) liberdade e o respeito às manifestações religiosas em uma sociedade democrática e

livre; e
d) acompanhamento dos casos de violação de domicílio e invasão de território que este-

jam diretamente ligados aos Povos e Comunidades Tradicionais.
IV – “desenvolvimento da igualdade étnico-racial e étnico-cultural pela promoção da igual-

dade de oportunidades":
a) avaliação e proposição de políticas públicas transversais como instrumento de promo-

ção da igualdade de oportunidades;
b) avaliação das políticas afirmativas vigentes, como as políticas de cotas - Lei nº. 12.711,

de 29 de agosto de 2.012 e Lei nº. 12.990, de 09 de junho de 2.014;
c) avaliação do impacto das pandemias sobre a população negra/ povos e comunidades

tradicionais, e avaliação das estratégias adotadas pela gestão pública para o seu enfrentamen-
to;

d) avaliação sobre a implementação e recomendações para o aprimoramento do Sistema
Nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial - SINAPIR, incluindo o desenvolvimento
de órgãos e conselhos de promoção da igualdade racial;

e) avaliação e recomendações sobre a implementação da Agenda Social Quilombola -
Decreto nº. 6.261, de 20 de novembro de 2.007.

f) avaliação e recomendações sobre as políticas públicas para os povos Ciganos; e
g) avaliação e recomendações sobre as políticas públicas para os povos de Terreiro.
Art. 3º. - A I Conferência Municipal de Promoção da Igualdade Racial será conduzida pelo

Presidente do Conselho Municipal de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra e
Afrodescendente.

Art. 4º. - Para organização da I Conferência Municipal de Promoção da Igualdade Racial
será instituída uma Comissão Organizadora coordenada pelo Presidente do respectivo
Conselho, com composição paritária dos representantes do governo e da Sociedade Civil.

Art. 5º. - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra, 03 de janeiro de 2.022 - 57°. Ano de
Emancipação Político-Administrativo do Município.

Cláudio Manoel Melo
Prefeito
Admir Donizeti Ferro
Secretário de Governo
Bárbara Regina Ferreira da Silva        
Secretária Assuntos Jurídicos
Vilma Marcelino Silva
Secretária da Cidadania e Inclusão Social

TERMO DE DELIBERAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2021 - PROCESSO Nº.: 1200/2020-1
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM

DA RUA ILHA BELA, BAIRRO PARQUE AMÉRICA.
VENCEDORA: VIAPRECISA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA EPP
VALOR: R$ 446.250,46
Tendo em vista a instrução processual contida nos autos e uma vez, concluídas as formali-

zadas preconizadas pela legislação vigente, com fundamento no inciso VI, do artigo 43 da Lei
Federal n° 8.666/93, HOMOLOGO e ADJUDICO, o julgamento do termo de deliberação da COPEL
referenciado nos autos, bem como ratifico todos os termos.

Publique-se.
Rio Grande da Serra, 06 de Janeiro de 2022.
Eduardo Vieira do Nascimento
Secretário de Obras e Planejamento

RESUMO DO 7º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº 02/2017 - Proc. nº 729/2016 – CON-
TRATADA: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A – CNPJ: 02.913.444/0001-43 - Objeto:
Fornecimento de combustível de forma parcelada, que atenderá a frota de veículos de diversas
secretarias da Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra Valor Acréscimo do Realinhamento
é de: R$ 105.515,00; Valor Total do Aditivo passa a ser: R$ 883.365,00. Data Assinatura:
03/12/2021.

RESUMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 16/2021 – Proc. nº 1585/2021 – Detentora:
CIRURGICA UNIÃO LTDA – CNPJ: 04.063.331/0001-21 - Objeto: Registro de preços para eventual
aquisição de teste rápido de Covid19, a fim de atender os pacientes com suspeita de Covid19
na Unidade de Pronto Atendimento de Rio Grande da Serra – Data Assinatura: 21/12/2021 –
Prazo de Vigência: 12 (doze) meses – Valor Total: R$ 187.980,00 - Luiz Marcelo Chiarotto
Pierro– Secretário de Saúde.

RESUMO DO 3º TERMO ADITIVO - CONTRATO nº 11/2019 - Proc. nº 892/2019 – CONTRA-
TADA: LIBERTAD COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA - Objeto: Prestação de serviços de limpeza, con-
servação e higienização nas unidades escolares municipais, com o fornecimento de saneantes
domissanitários, materiais, equipamentos e mão de obra. 1. Valor de Supressão é
de R$ 138.893,04. O valor total do contrato passa a ser: R$ 462.976,79  – Data Assinatura:
06/12/2021. Jumara Bulha - Secretária de Educação e Cultura.

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE DOCENTES

2022
EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES.
A Secretaria da Educação e Cultura, com fundamento no disposto na Lei Municipal nº

1.810, de 17 de dezembro de 2009 e art. 37, “caput”, da Constituição da República, torna públi-
ca a abertura de inscrições e a realização do Processo Seletivo Simplificado para Cadastro
Reserva de Docentes para atuar na rede Municipal de Ensino, por meio de avaliação de títulos
e experiência profissional, a ser realizado, mediante as condições estabelecidas neste edital.

I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1 – O Processo Seletivo Simplificado destina-se à Cadastro Reserva de Docentes, para os

cargos de Professores de Educação Infantil I – Educação Infantil, Professor de Educação
Fundamental e Professor de Artes para contratação temporária, para ministrar aulas presen-
ciais aos estudantes do Ensino da Rede Pública Municipal de Ensino, conforme anexo I.

2 – A contratação temporária terá por objeto a realização de trabalho presencial nas
Unidades de Ensino.

3 - O Processo Seletivo Simplificado será executado pelo Município de Rio Grande da Serra
- SP, com auxílio de Comissão Especial, composta por 03 (três) servidores efetivos.

4 - Durante toda a realização do Processo Seletivo Simplificado serão prestigiados, sem
prejuízo de outros, os princípios estabelecidos no art. 37, “caput”, da Constituição da República.

5 – A contratação temporária por excepcional interesse publico é de natureza administra-
tiva, não gerando qualquer espécie de vínculo empregatício.

6 – É vedada, sob pena de nulidade, a contratação da mesma pessoa, com fundamento na
Lei Municipal nº 1.810, de 17 de dezembro de 2009, ainda que em atividades diferentes, antes
de decorridos 200 (duzentos) dias do termino do contrato.

7 – A contratação será efetuada pelo tempo estritamente necessário para atender as hipó-
teses previstas na Lei Municipal nº 1.810, de 17 de dezembro de 2009, observando a existência
de recursos financeiros e pelo prazo de 06 (seis) meses, podendo ser prorrogado pelo mesmo
período, uma única vez, ressalvada, quando a vigência, a contratação para a função docente,
que fica limitada ao ano letivo fixado no calendário escolar.

II  DOS REQUISITOS
São condições para inscrição e admissão :
I – Professor de Educação Infantil - os portadores de diploma de:
a) Curso Normal Superior,
b) Licenciatura em Pedagogia;
c) Habilitação Específica para o Magistério (HEM) e do Curso Normal de Nível Médio;
d) Programa Especial de Formação Pedagógica Superior, qualquer que seja a nomenclatu-

ra   do Curso, com Habilitação em Educação Infantil.
II – Professor de Ensino Fundamental - os portadores de diploma de:
a) Curso Normal Superior;
b) Licenciatura em Pedagogia;
c) Licenciatura em Educação do Campo, com habilitação em Docência nos Anos Iniciais;
d) Habilitação Específica para o Magistério (HEM) e do Curso Normal de Nível Médio;
e) Programa Especial de Formação Pedagógica Superior, qualquer que seja a nomenclatu-

ra do Curso, com Habilitação em Magistério dos anos iniciais do Ensino Fundamental.
III – Professor de Arte - os portadores de diploma de:
a) Licenciatura em Educação Artística;
b) Licenciatura em Arte, em qualquer das linguagens: Artes Visuais, Artes Plásticas, Design,

Música, Teatro, Artes Cênicas e Dança.
III – DA INSCRIÇÃO
1 – A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e

condições estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento.
1.1 – O candidato deverá ler todas as instruções estipuladas neste edital antes de efetuar

a inscrição e responsabilizar-se pelas informações prestadas no Formulário de Inscrição.
1.2 – A Secretaria de Educação e Cultura poderá excluir do Processo Seletivo Simplificado

aquele que o preencher com dados incorretos, bem como prestar informações inverídicas,
ainda que o fato seja constatado posteriormente.

2 –  A inscrição do candidato será realizada atraves do site oficial da Prefeitura de Rio
Grande da Serra, www.riograndedaserra.sp.gov.br, no período de 11 a 16 de janeiro de 2022.

3- O candidato deverá:
a) ler atentamente o respectivo edital e preencher o Formulário de inscrição, total e cor-

retamente;
b) declarar-se como pessoa com deficiência, se for o caso, e informar o tipo de deficiên-

cia, bem como anexar documento de identificação e laudo médico, observadas as orientações
constantes no item 04 do Capítulo IV deste Edital;

c) informar se possui dependentes (encargos de família), para fins de desempate;
d) preencher formulário e apresentar os documentos - originais e cópias simples - para fins

de pontuação na Avaliação de Títulos e experiência profissional, nos termos do Capítulo VII
deste Edital;

e) preencher os cursos que possui e as disciplinas que está habilitado/qualificado a minis-
trar, de acordo com o histórico acadêmico, observadas as diretrizes da Indicação CEE nº
157/2016.

4.0 – Não será possível a alteração dos dados/substituição dos documentos apresentados
na inscrição, após a sua confirmação.

4.1 – O candidato deverá apresentar todos os documentos originais autodeclarados/digi-
talizados, caso seja convocado para celebração de contrato de trabalho temporário.

4.2 – Em conformidade com o Decreto nº 55.588, de 17 de março de 2010, o candidato
poderá solicitar a inclusão do nome social para tratamento nominal, mediante preenchimento
desta informação nos dados pessoais no momento da inscrição.

4.3 – Não serão considerados documentos enviados por outras formas, como via postal,
fac-símile, correio eletrônico.

IV – DA PARTICIPAÇÃO DOS CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA
1 – É assegurada a participação de pessoa com deficiência no Processo Seletivo

Simplificado, desde que a deficiência seja compatível com as atribuições da função de Docente
na modalidade presencial, devendo ser comprovada por meio de Laudo médico, nos termos da
Lei Complementar nº 683, de 18 de setembro de 1992, e suas alterações, no ato de inscrição.

2 – Para fins deste processo seletivo, consideram-se pessoas com deficiência aquelas que
se enquadrem nas categorias discriminadas no parágrafo único do artigo 1º do Decreto nº
59.591, de 14 de outubro de 2013. 

3 – Em cumprimento ao disposto no artigo 2º do Decreto nº 59.591 de 14 de outubro de
2013, no artigo 1º da Lei Complementar nº 683/92, será reservado, no Processo de Atribuição
de Classes e Aulas, o percentual de 5% das vagas existentes para pessoas com deficiência, no
prazo de validade do Processo Seletivo.

3.1 – O atendimento destes candidatos respeitará os critérios estabelecidos no artigo 7º
do Decreto nº 59.591 de 14 de outubro de 2013.

4 – O candidato deverá digitalizar laudo médico que ateste a espécie e o grau de deficiên-
cia, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de
Doenças – CID, no momento da inscrição, sem prejuízo da apresentação do atestado admissio-
nal a que se refere o subitem 1.3 do Capítulo II do presente Edital.

4.1 – O laudo médico (original ou fotocópia autenticada) deverá ser apresentado por oca-
sião da contratação e não será devolvido ao candidato.

4.2 – Serão considerados válidos, na data da inscrição, laudos médicos emitidos dentro
dos prazos máximos de 2 (dois) anos, quando a deficiência for permanente ou de longa dura-
ção e de 1 (um) ano nas demais situações.

V – DA PARTICIPAÇÃO DE ESTRANGEIROS
1 – Somente poderá ser admitido o estrangeiro que preencha os requisitos para naturali-

zação, e o estrangeiro de nacionalidade portuguesa, com direito aos benefícios do Estatuto da
Igualdade (Decreto nº 3.297, de 19/09/2001).

2 – Para inscrição no Processo Seletivo Simplificado, o candidato estrangeiro deverá pos-
suir o Registro Nacional de Estrangeiro – RNE.

3 – O estrangeiro obriga-se a comprovar, no ato da contratação:
a) O enquadramento na hipótese de naturalização ordinária (artigo 12, II, a, da

Constituição Federal), mediante deferimento de seu pedido de nacionalidade brasileira pela
autoridade federal competente;

b) O enquadramento na hipótese de naturalização extraordinária (artigo 12, II, b, da
Constituição Federal), pelo preenchimento das condições exigidas na legislação federal para a
concessão da nacionalidade brasileira, mediante a apresentação de cópia do requerimento de
naturalização junto ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, com os documentos que o ins-
truíram;

c) Na hipótese de nacionalidade portuguesa, pelo preenchimento dos requisitos necessá-
rios à fruição dos benefícios do Estatuto de Igualdade com brasileiros quanto ao gozo de direi-
tos civis, mediante a apresentação de cópia do requerimento para sua obtenção junto ao
Ministério da Justiça e Segurança Pública, com os documentos que o instruíram.

4 – Concedida a naturalização ou obtidos os benefícios do estatuto de igualdade, após a
contratação, o candidato deverá apresentar, para registro, o documento de identidade de
modelo igual ao dos brasileiros natos, com as anotações pertinentes.

5 – Será desclassificado do Processo Seletivo Simplificado o estrangeiro que não cumprir
as exigências listadas no item 3 do presente Capítulo.

VI – DA AVALIAÇÃO DE TÍTULOS E EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
1 – Para fins de classificação, o candidato poderá computar os títulos relacionados a seguir,

os quais serão avaliados na seguinte conformidade:
1.1 – O tempo de experiência profissional como docente no Ensino Infantil, Fundamental

e/ou Ensino Médio: 1 ponto por ano;
1.2 – Certificado de Aperfeiçoamento (mínimo 180 horas): 1 ponto;
1.3 – Certificado de Especialização (mínimo 360 horas): 2 pontos;
1.4 – Diploma de Mestrado: 3 pontos;

1.5 – Diploma de Doutorado: 5 pontos.
2 – Os certificados e diplomas de que tratam os itens 1.2 a 1.5 deverão ser correspon-

dentes às disciplinas da matriz curricular desta Secretaria de Educação e Cultura ou na área da
educação, podendo ser computado mais de um diploma/certificado.

2.1 – Os certificados e diplomas originais deverão ser apresentados no ato de contratação,
para conferência.

3 – O atestado ou a declaração pública de comprovação de experiência docente no Ensino
Infantil e/ou Fundamental deverá ser expedida pelo responsável pelo estabelecimento educa-
cional, conforme declaração constante no Anexo II.

3.1 – No atestado ou declaração pública, deverá constar, expressamente, a totalização dos
dias efetivamente trabalhados.

4 – Não será considerada contagem de tempo concomitante.
5 – Por ocasião da contratação, o candidato deverá apresentar os documentos originais

enviados para avaliação de títulos e experiência profissional, ou seja, não serão aceitos proto-
colos de documentos, certidões, diplomas ou declarações.

6 – Os documentos e diplomas relacionados a cursos realizados no exterior somente serão
considerados quando vertidos para o português, por tradutor oficial, e reconhecidos segundo a
legislação própria.

7 – A declaração falsa ou inexata, bem como a apresentação de documentos falsos deter-
minarão a anulação da inscrição e todos os atos dela decorrentes em qualquer época.

VII – DESEMPATE
1 – Concluída a Avaliação de Títulos e experiência profissional, os candidatos serão pré-

classificados, em ordem decrescente da pontuação final.
2 – Em casos de empate de pontuação na classificação geral dos inscritos observar-se-á a

seguinte ordem:
a) Maior idade, dentre os candidatos com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos

completos, em cumprimento à Lei nº 10.741, de 01/10/2003 (Estatuto do Idoso), entre si e fren-
te aos demais.

b) Maior pontuação obtida nos títulos correspondentes ao Tempo de Experiência profis-
sional como docente em educação básica

c) Maior pontuação obtida nos títulos correspondentes aos Diplomas de Doutorado;
d) Maior pontuação obtida nos títulos correspondentes aos Diplomas de Mestrado;
e) Maior pontuação obtida nos títulos correspondentes aos Certificados de Especialização;
f) Maior pontuação obtida nos títulos correspondentes aos Certificados de

Aperfeiçoamento;
g) Maior número de dependentes (encargos de família);
h) Maior idade, para os inscritos com idade inferior a 60 (sessenta) anos.
3 – Para que se beneficie dos critérios de desempate constantes das alíneas g, e h, 
o candidato deverá:
a) Informar sua condição no ato da inscrição e digitalizar prova documental;
b) Estar ciente de que deverá apresentar o documento original no ato da contratação.
3.1 – Caso o candidato se beneficie de um destes critérios de desempate e não comprove

documentalmente esta condição no ato da contratação, será eliminado do Processo Seletivo
Simplificado.

3.2 – Para comprovação do número de dependentes declarado, serão aceitos os seguintes
documentos:

a) Certidão de Nascimento ou RG do filho menor de idade; 
b) Comprovante de Imposto de Renda, constando informação dos dependentes;
c) Documento que identifique o candidato como tutor ou curador.
VIII – ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO RESULTADO PRELIMINAR. 
1 - Encerradas as inscrições, a Secretaria de Educação e Cultura, juntamente com a

Comissão Especial procederá à análise das inscrições. 
2 - Após a análise da documentação será publicado o resultado preliminar do Processo

Seletivo Simplificado no Jornal Folha de Ribeirão Pires, Mauá e Rio Grande da Serra e no site
oficial do município (www.riograndedaserra.sp.gov.br), no dia 21 de janeiro de 2022.

3 - A partir da publicação abre-se o prazo para os candidatos apresentarem recursos, nos
termos estabelecidos neste Edital. 

IX – RECURSOS 
1 - Do resultado publicado é cabível recurso endereçado à Comissão Especial, uma única

vez, o qual deverá ser protocolado nos dias 24 a 25 de janeiro de 2022, no horário das 9h às
16h, no setor de Protocolo, localizado na Rua do Progresso, nº 700 – Jardim Progresso – Rio
Grande da Serra – SP.

2 - O recurso deverá conter a identificação do recorrente e as razões do pedido recursal,
devendo ser preenchido em formulário disponível no Setor de Protocolo. 

3 - Somente haverá alteração no resultado publicado caso seja acolhido recurso protoco-
lado nos termos deste Edital, a partir da análise da Comissão Especial. 

X – DA CLASSIFICAÇÃO FINAL
DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
1 - Transcorrido o prazo sem a interposição de recurso ou ultimado o seu julgamento, a

Secretaria de Educação e Cultura encaminhará resultado final do Processo Seletivo Simplificado
ao Prefeito Municipal para homologação e publicação. 

2 - O resultado final será publicado no dia 28 de janeiro de 2022, no Jornal Folha de
Ribeirão Pires, Mauá e Rio Grande da Serra, no site oficial do Município de Rio Grande da Serra
- SP, (www.riograndedaserra.sp.gov.br). 

3 - O prazo de validade deste Processo Seletivo Simplificado para docentes é de um ano,
contado a partir da data de publicação da classificação final.

XI – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
1 – Para fins do Processo de Atribuição de Classes e Aulas/2022, constarão, em lista única

(listão), os candidatos classificados por meio do presente Processo Seletivo.
1.1 – Aos candidatos classificados na lista única de que trata o item 1 deste Capítulo, apli-

car-se as disposições das legislações específicas que regulamentam o Processo Anual de
Atribuição de Classes e Aulas no âmbito desta Secretaria de Educação e Cultura.

2 – É de responsabilidade do candidato:
2.1– Acompanhar, por meio do jornal (www.folhaderibeiraopires.com.br) as publicações

correspondentes às fases deste Processo;
2.2 – A veracidade das informações e a exatidão das declarações e regularidade de docu-

mentos.
3 – A constatação de falsidade, irregularidade ou inexatidão de dados ou documentos,

ainda que verificadas posteriormente, acarretarão a eliminação do candidato do resultado do
Processo Seletivo Simplificado e exclusão da classificação para o processo de atribuição de clas-
ses/aulas, anulando-se todos os atos decorrentes da inscrição.

4 – Após a confirmação da inscrição, os dados pessoais (Nome, RG, CPF ou E-mail), pode-
rão ser alterados/atualizados/ corrigidos por ocasião da celebração do contrato, se necessário.

5 – As ocorrências não previstas neste edital, os casos omissos e duvidosos serão resolvi-
dos pela Secretaria de Educação e Cultura, Secretaria de Administração e Secretaria de
Assuntos Jurídicos.

6 – As despesas relativas à participação do candidato no processo seletivo simplificado
ocorrerão a expensas do próprio candidato.

Rio Grande da Serra, 10 de janeiro de 2022.
Jumara Bulha
Secretária de Educação e Cultura
ANEXO I
TABELA DE CARGOS, VAGAS, VENCIMENTOS, CARGA HORÁRIA, ESCOLARIDADE E ATRIBUI-

ÇÕES.
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ATRIBUIÇÃO - Professor de Educação Básica I – Educação Infantil
Atuar como docente na área da pré-escola, participar da elaboração do plano de trabalho

de sua Unidade Escolar, em conjunto com outros professores e técnicos da área de Educação;
elaborar plano de trabalho de acordo com a realidade do grupo de educandos e do seu con-
texto sociocultural; criar e desenvolver condições que contribuam para a construção do conhe-
cimento dos educandos; preparar e ministrar aulas; avaliar e registrar suas ações bem como o
desenvolvimento dos alunos; manter atualizado os registros de frequência e outros documen-
tos referentes à ação pedagógica; organizar, orientar e executar junto aos educandos,  de acor-
do com as diversas  faixas etárias  e condições de desenvolvimento, ações pertinentes à apren-
dizagem, à alimentação e higiene, visando um desempenho  mais autônomo; manter contato
com os pais ou responsáveis, informando quanto à ação educativa desenvolvida, criando con-
dições para que o grupo familiar participe do processo escolar; desenvolver uma prática peda-
gógica que se apoie na reflexão, na pesquisa  e no processo  de formação permanente, bus-
cando constante atualização profissional; participar  de reuniões pedagógicas, de avaliação  e
planejamento; promover a participação  dos alunos em eventos programados; respeitar as dife-
renças de qualquer origem; colaborar para o fortalecimento do trabalho coletivo; incentivar a
questão participativa, promovendo ações integradas com os Conselhos e Associações; colabo-
rar na programação e realização de festas nas Unidades Administrativas; cuidar dos equipa-
mentos utilizados no desempenho de suas funções; executar outras atividades afins.

ATRIBUIÇÃO - Professor de Educação Básica I – SÉRIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Elaborar, executar e avaliar o Plano  de Ensino em compatibilidade com o Plano de Curso e
Proposta Pedagógica; planejar, executar, avaliar e registrar os objetivos e as atividades do pro-
cesso educativo, numa perspectiva coletiva e integradora; manter nas dependências da
Unidade Escolar e em local de fácil acesso o Diário de Classe, registrando continuamente as
ações pedagógicas, frequência e os avanços ou não dos alunos, tendo em vista a avaliação con-
tínua do processo educativo, analisando cuidadosamente as causas de aproveitamento não
satisfatório, propondo medidas para superá-las; participar das reuniões de avaliação do apro-
veitamento escolar; buscar, numa perspectiva de formação permanente, o aproveitamento do
seu desempenho profissional e ampliação do seu conhecimento;  executar atividades extra-
classe previstas no Plano Escolar;  participar do Conselho de Classe, Série e Termo;  discutir com
os alunos e com os pais ou responsáveis o projeto pedagógico da Unidade Escolar, o desenvol-
vimento do processo educativo, as formas de observação, registro e avaliação desse processo;
participar das reuniões pedagógicas, de planejamento e dos horários de trabalho coletivo;  exe-
cutar atividades de recuperação de estudos para alunos com defasagem de aprendizagem;  pro-
por, discutir, apreciar em conjunto com os demais docentes, projetos que visem desenvolver
nos alunos, o espirito de investigação, que favoreça o “ aprender a aprender”;  cumprir com
assiduidade e pontualidade os dias letivos e a carga horária de efetivo trabalho escolar, sem
deixar de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, avaliação e desen-
volvimento profissional; apresentar semestralmente, em reunião própria, o registro do proces-
so do desenvolvimento do aluno sob forma de relatório; entregar todo e qualquer documento
solicitado pela Direção, dentro do prazo estabelecido.

ATRIBUIÇÃO - Professor de Artes
Realizar as atividades de Professor de Arte na Educação Infantil e Ensino Fundamental; execu-
tar o trabalho de   docência   voltado   para   arte-educação;   planejar,   organizar   e   executar
o    trabalho   pedagógico, considerando a realidade escolar e as necessidades da criança e do
aluno,  articulando, permanentemente, com o Regimento Escolar, a Proposta Político-pedagó-

gica, o Plano de estudo, o Plano de trabalho e o Plano Municipal de Educação. Elaborar, execu-
tar e avaliar o Plano de Ensino em compatibilidade com o Plano  de Curso e Proposta
Pedagógica; planejar, executar, avaliar e registrar os objetivos e as atividades do processo edu-
cativo,  numa perspectiva coletiva  e  integradora,  desenvolve r uma  prática  pedagógica  que
se  apoie  na reflexão, na pesquisa e no processo de formação permanente.

ANEXO II
MODELO DE ATESTADO DE TEMPO DE SERVIÇO
TIMBRE / CARIMBO DA ESCOLA OU ENTIDADE EDUCACIONAL

Ato de Reconhecimento/ Autorização: Diário Oficial ___ /___/_____ (*no caso de escola
particular)

Atesto, sob as penas da Lei, para fins de pontuação por tempo de experiência profissio-
nal no Processo Seletivo Simplificado de docentes da Rede Municipal de Ensino de Rio Grande
da Serra, que o Sr. (a) ________________ ___RG nº__________, UF ____ CPF
_____________nascido (a) em ___/___/______ exerceu nesta Escola / Entidade Educacional,
o cargo/função de ____________ , com ____ dias trabalhados.

Local e data
___________________
Assinatura e carimbo da Autoridade responsável pela Instituição de Ensino

NOME:
RG:
CPF:

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 2022 – EDITAL 01/2022
FICHA DE INSCRIÇÃO
DADOS PESSOAIS 
Nome:____________________________________________________________________

____________ 

Data de Nascimento: _____/_____/_______ 

Nacionalidade:__________________________Naturalidade:________________________
_____________ 

Sexo: (  ) Feminino (  ) Masculino              Quantidade de filho menor de 18 anos: _______

Endereço:__________________________________________________________n°:_____
____________ 

Bairro:_____________________________Cidade:________________________________
___UF:_______ 

CEP:______________________________ 

Telefones:
Residencial:____________________________Celular:________________________________ 

E-
mail:_________________________________________________________________________
_______ 

Estado Civil:________________________________ 

Escolaridade /
Formação:_________________________________________________________________

DOCUMENTAÇÃO 
RG:___________________Órgão Emissor:____________Data da Emissão:

____/____/____ 

CPF:______________________________ 

Título de Eleitor:_________________________Seção: _______ Zona:________ 

CARGO
PLEITEADO:___________________________________________________________________ 

Todas as informações fornecidas são de responsabilidade do candidato, ficando anulada
sua inscrição em caso de não veracidade das informações. 

A apresentação da documentação será aceita somente no ato da inscrição. 

Rio Grande da Serra, _____ de ________________ de 2022.
____________________________________________
Nome por extenso legível do (a) candidato (a)

_________________________________________________________
Nome por extenso legível do Servidor (a) Responsável pela Inscrição

_________________________________________________________________________
___________

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 01/2022

Nome por extenso legível
(candidato):_______________________________________________________ 

Cargo:____________________________________________________________________
____________ 

Todas as informações fornecidas são de responsabilidade do candidato, ficando anulada
sua inscrição em caso de não veracidade das informações.


