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13 de Maio

Dia das Mães

Alunos da EMEI  Central prestam homenagem para as mães na
manhã da quinta-feira, 10, no Centro Cultural.

DESTAQUES
 ATOS OFICIAIS

Coleta reciclável: lei disciplina
coleta de materiais recicláveis em
eventos.  Pág. 3

Emprego: aberto processo sele-
tivo para contratação de moni-
tores para cursos do Cemep.
Pág. 5

Magistério:  lei complementar
cria empregos e altera dispositi-
vos relacionados ao plano de car-
reira, empregos e remuneração
do Magistério Público Municipal.
Pág. 3 e 4

        Homenagem da
Prefeitura Municipal

daEstância de Socorro

Prorrogado período de
vacinação contra gripe

Os idosos acima de 60 anos
que não tomaram a dose da vaci-
na contra gripe têm até sexta-fei-
ra, 18, para serem vacinados. A
campanha foi prorrogada no mu-
nicípio.

Os interessados podem procu-
rar atendimento no Centro de Saú-
de II, na Rua Dr. Hallin Féres, 294,
das 7 às 17 horas. Até a tarde de
terça-feira, 8, quase três mil do-
ses da vacina já haviam sido mi-
nistradas. A meta é atingir 70% da
população com 60 anos ou mais.

Paralelo à campanha de vaci-
nação contra gripe, foi realizada
a campanha de prevenção ao cân-
cer bucal, também voltada para o
público da terceira idade. Duran-
te a campanha, os dentistas da
rede realizaram 1129 atendimen-
tos. Do total, 203 foram encami-
nhados para a realização de exa-
mes mais detalhados. Além da
prevenção, os profissionais reali-
zaram ajustes de próteses e ori-
entaram os presentes sobre o
modo correto de higenização.

Campanha da Catarata atende
mais de 170 pacientes

O Rotary Club de Socorro e a
Prefeitura Municipal, em parceria
com o Instituto de Oftalmologia Ta-
deu Cvintal, promoveram, na quin-
ta-feira, 26, a Campanha da Ca-

Prefeitura realiza
homenagem ao Dia das Mães

No domingo, dia 13 de maio,
será celebrado o Dia das Mães.
Para comemorar a data, a Prefei-
tura Municipal, por meio do depar-
tamento de Cultura, promoverá
uma homenagem. No sábado, 12,
a partir das 17 horas, o Coral Mu-
nicipal fará apresentações espe-
cialmente dedicadas à elas.

Serão duas apresentações:
uma na Feira Permanente de
Malhas e outra no Moda
Shopping. Na oportunidade, as

mães que estiverem participando
da homenagem receberão uma
mensagem alusiva à data.

Além do evento musical, a data
será comemorada pelos alunos
da rede municipal de Educação,
que prestarão homenagens às
mães com atividades variadas.
Apresentações musicais, teatro,
jogral e poesias estão entre as
atrações. As homenagens ocorre-
rão entre quinta-feira, 10 e sába-
do, 12.

tarata em So-
corro. Durante
todo o dia, 179
pessoas pas-
saram por
uma avaliação
com médicos
oftalmologis-
tas, na Unida-
de Básica de
Saúde do Jar-
dim Araújo/
Teixeira.

Dos 179 ca-
sos atendidos,
75 pessoas fo-

ram diagnosticadas com catara-
ta e outras 14 com problemas va-
r i a d o s .

Os casos de catarata foram en-
caminhados pelo Instituto para os
procedimentos necessários.

Educação em Socorro
obtém avaliação acima
da média nacional.
Pág. 6

Prefeitos da região
reúnem-se para discu-
tir ações de turismo.
Pág. 6
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CAMPANHA EDUCATIVA

COLABORE PARA A MANUTENÇÃO DA CIDADE LIMPA:
Não jogue lixo nas ruas

EXPEDIENTE

SAÚDE

HOMENAGEM

Prefeitura Municipal
da Estância de Socorro

CURSO

Departamento de Saúde
realiza audiência pública

Na segunda-feira, 14 de
maio, o departamento muni-
cipal de Saúde realizará au-
diência pública para apre-
sentação das contas relati-
vas ao primeiro trimestre de
2007, que compreendem os
meses de janeiro, fevereiro
e março. A audiência ocor-
rerá na Câmara Municipal,
às 20 horas.

Serão apresentados rela-
tórios com dados de funcio-

namento do trimestre, como
o demonstrativo dos valores
recebidos e onde os recur-
sos foram aplicados, além
dos números de consultas,
procedimentos e vacinas,
entre outros.

O departamento de Saúde
convida toda a população a
comparecer na audiência, e
desta forma acompanhar
detalhadamente os investi-
mentos e ações da prefeitura.

Cemep/ Senai abre
inscrições para curso de
bordados em hardanger

Nesta segunda-feira, 14,
estarão abertas as inscri-
ções para o curso de borda-
dos em hardanger, no
Cemep/Senai. As inscrições
deverão ser efetuadas na
sede do Cemep/ Senai, que
fica na Marechal Floriano
Peixoto, 8, apenas na segun-
da-feira, das 14 às 18h30.

A taxa é de R$ 30,00 para
todo o curso e os alunos po-
derão levar para casa os tra-

balhos produzidos durante
as aulas.

O curso será realizado
dois dias na semana (terças
e quintas-feiras), em dois
horários: das 14h às 17h ou
das 19h às 22h.

A arte milenar do
hardanger está presente em
bordados com formatos ge-
ométricos, muito utilizados
na confecção de acessórios
para o lar.

Equipe da Secretaria
Estadual de Agricultura
realiza vistorias em Socorro

Ao longo da semana, três
agentes da equipe da Se-
cretaria de Estado da Agri-
cultura e Abastecimento, da
região de Bauru, estiveram
em Socorro para avaliar a si-
tuação dos morcegos
hematófagos na cidade. Os
agentes chegaram na se-
gunda-feira, 7, e permane-
ceram até sexta-feira, 11.

A equipe faz parte do pro-
grama de controle de raiva
dos herbívoros e por isso,
vistoriou diversas proprieda-
des da zona rural com o ob-
jetivo de identificar o abrigo
de morcegos, a saúde des-
ses animais e o controle da

população de
morcegos. Os
funcionários da
Secretaria rea-
lizam o traba-
lho em parceria
com a equipe
da Vigilância
Sanitária muni-
cipal, que a-
companhou as
vistorias.

Morcegos – Existem cer-
ca de mil espécies diferen-
tes de morcegos, sendo que
três delas são hematófagos,
ou seja, que se alimentam
de sangue e apenas uma
espécie se alimenta de san-
gue de animais de grande
porte, como vacas e cava-
los. A maior parte dos mor-
cegos se alimenta de frutas,
folhas, pólen, peixes, entre
outros tipos de alimentos.
Por essas características ali-
mentares, os morcegos são
considerados um dos melho-
res polinizadores, colaboran-
do para o reflorestamento.

Estudantes da EMEF Prof.
Eduardo homenageiam patrono

O professor que deu
nome à Escola Municipal de
Ensino Fundamental Eduar-
do Rodrigues de Carvalho,
foi homenageado pelos es-
tudantes com apresenta-
ções de poesias e músicas.
O Dia do Patrono aconteceu
nas dependências da esco-
la, na sexta-feira, 27, e con-
tou com a participação de
amigos e familiares do pro-
fessor.

A cerimônia foi aberta
com a composição da mesa
de autoridades e a execução
dos hinos Nacional e de So-

corro. Após os
discursos, a di-
retora da insti-
tuição apresen-
tou resumida-
mente, a histó-
ria da escola,
desde a cons-
trução até os
dias de hoje e a
biografia do
patrono.

Durante a
comemoração os alunos do
terceiro ao quinto ano apre-
sentaram músicas, leram
uma mensagem, um acrós-
tico e uma poesia, elabora-
dos para a comemoração e
com a interpretação da mú-
sica “Amigos para Sempre”.

A esposa do professor
Eduardo, Eliana Salgueiro
Rodrigues de Carvalho foi
homenageada, ao som da
música “Canção da Améri-
ca”, entoada por todos os
alunos.

A cerimônia terminou
com as músicas “Como é

Grande o Meu Amor por
Você” e “Sentimental De-
mais”, enquanto os alunos
terminavam de descobriram
o desenho do busto do pro-
fessor Eduardo, que foi de-
corado com bexigas para
homenageá-lo.

A Escola – A Escola Prof.
Eduardo Rodrigues de Car-
valho foi construída pela
Prefeitura nos anos 80,
quando as classes pertenci-
am ao governo do Estado.
Em 1992 a escola ganhou
mais três salas de aula, pá-
tio, cozinha, dois banheiros
e a quadra para as ativida-
des de lazer.

Em agosto de 2005, a ins-
tituição deixa de ser estadual
e passa oficialmente para a
administração municipal. A
partir de 2007, a EMEF assu-
me a educação infantil do
bairro Jardim Santa Cruz e a
educação infantil e fundamen-
tal da escola Profa. Maria
Odette do bairro dos Noguei-
ras, totalizando 260 alunos.
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LEI COMPLEMENTAR Nº 116/ 2007

“Cria empregos e altera dispositivos da Lei Complementar nº 56, de 17 de dezembro de 2001, que
instituiu o Plano de Carreira, Empregos e Remuneração do Magistério Público Municipal de Socorro,
e dá outras providências”.

DR. JOSÉ MARIO DE FARIA, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO
PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E ELE SANCIONA E PROMULGA A SEGUINTE LEI:

Art. 1.º - A Lei Complementar nº 56/2001, de 17 de dezembro de 2001, passa a vigorar com as
seguintes alterações e acréscimos:

“Art. 4º - (...)
I – (...)
a) (...)
b) (...)
c) Professor Adjunto I;
d) Professor Auxiliar de Educação Infantil.
(...)

Art. 5º - (...)
I – Professor de Educação Básica I e Professor Adjunto: na educação infantil, ensino fundamental
nas séries iniciais, educação de jovens e adultos equivalentes a essas séries do ensino fundamen-
tal e educação especial.
II –  Professor Auxiliar de Educação Infantil: na educação infantil, em atividades de auxílio ao profes-
sor titular da classe ou turma.
(...)

Art. 8º - O provimento de empregos das classes de docentes e funções de suporte pedagógico se
darão na seguinte conformidade:
I – Classes de docentes: concurso público de provas e títulos e contratação.
II – Funções de Suporte Pedagógico:
a) Professor Coordenador: processo seletivo composto de apresentação de proposta de tra-
balho e/ou títulos e designação;
b) Diretor de Escola e Supervisor de Ensino: designação.

Parágrafo Único: A designação para o exercício de funções de suporte pedagógico é privativa dos
servidores das classes de docentes, titulares de empregos permanentes.

Art. 19 – (...)
I – Professor de Educação Básica I e Professor Adjunto I: 30 (trinta) horas semanais, sendo 25 (vinte
e cinco) horas de trabalho com alunos, 3 (três) horas de trabalho pedagógico coletivo cumpridas na
escola e 2 (duas) horas de trabalho pedagógico em local de livre escolha do docente.
II – (...)
III - Professor Auxiliar de Educação Infantil: 40 (quarenta) horas semanais, sendo 38 (trinta e oito)
horas de trabalho com alunos e 2 (duas) horas de trabalho pedagógico coletivo na escola.

Art. 34 (...)
(...)
§ 1º - (...)
§ 2º - Não se aplica a evolução funcional constante das alíneas “a” e ‘b”  aos Professores de
Educação Básica II.

Art. 43 – (...)
§ 1º - A substituição será exercida por professores adjuntos ou por docentes contratados tempora-
riamente, conforme dispuser esta lei.
§   2º - Revogado.
§ 3º - Não havendo professores adjuntos disponíveis será feita contratação temporária.
§  4º - A retribuição pecuniária das substituições exercidas por docentes contratados temporaria-
mente será sempre calculada com base na referência e nível inicial da tabela de salários.

Seção X
Dos Professores Adjuntos

Art. 46 – Os professores adjuntos exercerão a substituição nos impedimentos legais e temporários
dos professores regentes de classe ou aulas por quaisquer períodos e, quando não estiverem
exercendo substituição atuarão em atividades auxiliares junto aos docentes, de acordo com as
necessidades das Unidades Escolares.
§ 1º - O Professor Adjunto deverá exercer a substituição em qualquer Unidade Escolar.
§ 2º - Quando o Professor Adjunto, dentro de um mesmo mês, exercer substituição por período
superior à metade de sua jornada mensal de trabalho, perceberá, além de seu vencimento, as horas-
aulas excedentes, calculadas com base na referência e nível inicial fixada para a carreira do
docente substituído.
§ 3º - Revogado.
§ 4º - Revogado.
§ 5º - Revogado.

Art. 51 – Os docentes do magistério público municipal usufruirão 30 (trinta) dias de férias anuais em
período coincidente com o calendário escolar, exceto os que trabalharem em creches que gozarão
férias de acordo com escala elaborada pelo Departamento Municipal de Educação.
(...)

Art. 53 – O recesso escolar, nunca inferior a 10 (dez) dias, será previsto no calendário escolar e
suspenderá as atividades docentes com os alunos, exceto nos estabelecimentos que atendam
alunos em regime de creche.”

Art. 68 – A – Ficam redenominados os empregos de Monitor de Creche, constantes do Anexo II –
Empregos Permanentes, da Lei Complementar n.º 58/2001, consolidada pela Lei Complementar nº
91/2005, em empregos de Professor Auxiliar de Educação Infantil, que passam a integrar a carreira
do Magistério, na “situação nova”, constante do Anexo I desta Lei, tendo em vista que já possuem os
requisitos para provimento do emprego, nos termos do Anexo IV da presente Lei Complementar.

Parágrafo Único: Os servidores que tiverem seus cargos redenominados serão enquadrados na
forma estabelecida no Anexo I da presente Lei Complementar.”

Art. 2º - O Anexo I – Quadro do Magistério, da Lei Complementar nº 56/2001 passa a vigorar com as
alterações constantes do Anexo I da presente Lei Complementar.

Art. 3º - O Anexo II – Escala de Salários, da Lei Complementar nº 56/2001, passa a vigorar acrescido
das Tabelas constantes do Anexo II da presente Lei Complementar.

Art. 4º - O Anexo IV – Requisitos e Formas de Provimento, da Lei Complementar nº 56/2001, passa
a vigorar com os acréscimos constantes do Anexo III da presente Lei Complementar.

Art. 5º - As despesas decorrentes da execução da presente Lei Complementar correrão à conta de
dotações próprias, consignadas no orçamento e suplementadas se necessário.

Art. 6º - Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos
a 01 de fevereiro de 2007, exceto no que se refere à criação dos empregos de professores
adjuntos.

Art. 7º - Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Estância de Socorro, 09  de maio de 2007.

DR. JOSÉ MARIO DE FARIA
Prefeito Municipal

Dra. Darleni Domingues Gigli
Diretora do Departamento dos Negócios Jurídicos

Registrada, Publicada e Afixada em igual data no mural da Prefeitura.
Dra. Eniceia Aparecida de Oliveira Rodrigues

Chefe da Supervisão da Secretaria de Gabinete

LEI COMPLEMENTAR Nº 116/ 2007

(Continuação)

LEI Nº 3191/ 2007

“Dispõe sobre a coleta de materiais recicláveis em eventos realizados em áreas cedidas a titulo
gratuito”.

“De autoria dos Vereadores Willhams Pereira de Morais - PSDB e Cidinei Brolezzi – PMDB”

DR. JOSÉ MARIO DE FARIA, PEFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO
PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E ELE SANCIONA E PROMULGA A SEGUINTE LEI:

Art. 1º - A coleta de materiais recicláveis em áreas públicas cedidas a título gratuito para a realização
de eventos de qualquer natureza cujo recinto seja fechado, deverá ser feita pelos organizadores do
evento, que implantarão o sistema de coleta seletiva, e destinarão à entidades filantrópicas, sem fins
lucrativos, de utilidade pública, sediadas no Município de Socorro.

Art. 2º - O não cumprimento do disposto no artigo 1º desta lei implicará aos organizadores do evento,
multa no valor de 50 (cinqüenta) UFMES (Unidade Fiscal do Município de Socorro) para cada dia do
evento.

Art. 3º - Por ocasião da coleta dos materiais a entidade deverá proceder a retirada de todos os
recicláveis e não recicláveis, realizando a separação e eliminando os não recicláveis através do
serviço público de coleta de lixo, nos pontos especificados, devidamente embalados.

Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 02 de maio de 2007.

DR. JOSÉ MARIO DE FARIA
Prefeito Municipal

Dra. Darleni Domingues Gigli
Diretora do Depto dos Negócios Jurídicos

Registrada, Publicada e Afixada em igual data no mural da Prefeitura.
Dra. Eniceia Aparecida de Oliveira Rodrigues

Chefe da Supervisão da Secretaria de Gabinete
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LEI COMPLEMENTAR Nº 116/ 2007

PORTARIA Nº 4361/ 2007

DR. JOSÉ MARIO DE FARIA,  PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO
PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
RESOLVE:

Art. 1° - Admitir, em virtude de aprovação em concurso público - Edital nº 01/2005, no emprego
permanente de Trabalhador Braçal, Referência  04:
- Valdinei Aparecido Ferreira - C.P. nº 15319 - Série 00296-SP, a partir de 02 de maio 2007.

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

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 04 de maio de 2007.

DR. JOSÉ MARIO DE FARIA
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 4362/ 2007
DR. JOSÉ MARIO DE FARIA, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO
PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
RESOLVE:

Art. 1° - Enquadrar as Professoras abaixo relacionadas de acordo com a alínea “c” do artigo 34 da
Lei Complementar nº 56/2001, alterada pela Lei Complementar nº 99/2005, considerando a evolução
funcional pela via acadêmica:
c) Curso de pós-graduação em área de educação, com duração mínima de 360 (trezentas e sessen-
ta) horas;
- Nível III - referência 1:
- Cristiane Hilário - C.P. 27085 - Série 00244-SP, a partir de 24/04/2007.
- Eleonice Ap. Tovazzi Silveira - C.P. 01675 - Série 042-SP, a partir de 09/04/2007.
- Neuza Zanesco - C.P. 070151 - Série 466-SP, a partir de 25/04/2007.
- Rita Assoni Falconi - C.P. 15355 - Série 00296-SP, a partir de 03/04/2007.
- Nível IV - referência 1:
- Maria Carolina Camargo Godoi de Souza Lima - C.P. 32717 - Série 00244-SP, a partir de 16/04/2007.
- Nível V, referência 9:
- Marili Aparecida Alves - C.P. 24865 - Série 00087-SP, a partir de 30/03/2007.
- Nível V, referência 5:
- Simoni de Cássia de Araújo Padovani Paschoalotti - C.P. 67894 - Série 00105-SP, a partir de 04/04/
2007.

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

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 03 de maio de 2007.

DR. JOSÉ MARIO DE FARIA
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 4363/ 2007
DR. JOSÉ MARIO DE FARIA, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO
PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
RESOLVE:
Art. 1° - Desligar do Serviço Público Municipal, por motivo de demissão a pedido, os seguintes
servidores municipais:
- A partir de 17 de Abril de 2007
- Luis Fernando de Moraes, C.P. 71157 - Série 00282-SP, Jardineiro.
- A partir de 24 de Abril de 2007
- Elton de Godoy, C.P. 01500 - Série 150-SP, Trabalhador Braçal.

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

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 03 de maio de 2007.

DR. JOSÉ MARIO DE FARIA
Prefeito Municipal

(Continuação)
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PORTARIA Nº 4364/ 2007
DR. JOSÉ MARIO DE FARIA, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO
PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
RESOLVE:

Art. 1° - Admitir, em virtude de contrato por tempo determinado conforme Lei Municipal nº 3.077/2005,
obedecendo à ordem de classificação do Processo Seletivo Simplificado nº 05/2006, para ocupar o
emprego de Professor Estagiário nos termos do artigo 46 da Seção X da Lei Complementar nº 56/
2001, recebendo 50% da  referência 1 do emprego de Professor de Educação Básica I – PEB I:
- Durante o período de 26/04/2007  a  14/12/2007:
- Ana Célia de Souza Mazzolini - C.P. 24813 - Série 00087-SP.

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

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 03 de maio de 2007.

DR. JOSÉ MARIO DE FARIA
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº  4365/ 2007
DR. JOSÉ MARIO DE FARIA, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO
PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
RESOLVE:

Art.1º - Designar os funcionários municipais abaixo relacionados, para comporem a Comissão
Municipal para Análise de Amostras de Uniformes para Limpeza Pública e Jardinagem, com emissão
de parecer:
- Silvio Antonio Prensato
- Roberto Domingues de Souza
- Marcos José Lomônico

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

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 08 de maio 2007.

DR. JOSÉ MARIO DE FARIA
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 4366/ 2007
DR. JOSÉ MARIO DE FARIA, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, ESTADO DE SÃO
PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
RESOLVE:

Art.1º - Designar os servidores municipais abaixo relacionados, para comporem a Comissão Muni-
cipal para Análise de Amostras de Materiais de Papelaria, com emissão de parecer:
- Tânia Ap. Mathias da Luz
- Jurema Del Ciello
- Valdinete da Cruz Nery
- Fabiana Rinaldi
- Silvia Carla Rodrigues de Morais

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

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, 08 de maio 2007.

DR. JOSÉ MARIO DE FARIA
Prefeito Municipal

EDITAL Nº 01 / 2007
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO  Nº  01/ 2007

A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO ESTADO DE SÃO PAULO,
através do chefe do Poder Executivo Senhor  Dr. José Mario de Faria, usando de suas atribuições
legais, torna público o presente Edital que dispõe sobre o Processo Seletivo Simplificado para
contratação temporária de: 01 (UM) MONITOR DE INFORMÁTICA, 01(UM ) MONITOR  CORTE, COSTU-
RA E MODELAGEM INDÚSTRIAL, (01) UM MONITOR EM TÉCNICAS AVANÇADAS DE COSTURA
INDUSTRIAL  e 01(UM) MONITOR DE PANIFICAÇÃO ARTESANAL, visando atender  excepcional
interesse público nos termos da Lei Municipal nº 3077/2005, e nas demais instruções especiais que
compõe o presente Edital.

Art. 1º- Nos dias  15, 16 e 17 de maio de 2007, estarão abertas às inscrições para o Processo
Seletivo Simplificado, visando à contratação temporária de 01 (um) Monitor  de Informática, 01(um)
Monitor de Corte, Costura e Modelagem Industrial, 01(um) Monitor de Técnicas Avançadas de Cos-
tura Industrial e Monitor de Panificação Artesanal.

Art. 2º- As inscrições serão recebidas no período especificado no artigo anterior, das 13 às 18
horas no CEMEP, situado nesta cidade na Rua Marechal Floriano Peixoto nº 8, mediante recolhimento
da taxa fixada no parágrafo único do artigo 4º  deste edital, que será recolhida junto a tesouraria da
Prefeitura Municipal localizada na Avenida José Maria de Faria, nº 71, no horário das 8:30  às 10:30
e das 13:00 às 17:00 horas
Art. 3º- São requisitos gerais para a inscrição:
I – ser brasileiro ou quando de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo estatuto  de igualdade
entre brasileiros e portugueses, na forma da lei;
II – estar no gozo dos direitos civis e políticos;
III – estar quites com as obrigações eleitorais e militares;
IV – ter idade mínima de dezoito anos.

Art. 4º - São requisitos específicos para a inscrição:
I – Monitor do Curso de Informática:
a) Ensino Médio Completo;
b) 1 (um) ano de experiência (comprovada em carteira ou  através de certidão de órgãos públicos)
como monitor de informática;

c) Conhecimentos em:
1- Conhecimentos práticos e teóricos sobre funcionamento de microcomputadores, no que tange ao
hardware (pc) e software de sistema (Windows, Word, Excel e Internet).

II – Monitor de Corte, Costura e Modelagem Industrial:
a) Ensino Médio completo;
b) (um) ano de experiência, comprovada em carteira de trabalho ou através de certidão de órgãos
públicos, como monitor de corte e costura e modelagem;
c) Conhecimentos em:
1- Treinamento de Patchwork (confecção de edredons, almofadas, bolsas, tapetes, etc.);
2-Modelagem (tecido plano, retilínea e elasticidade);

III- Monitor de Técnicas Avançadas em Costura Industrial:
a) Ensino Médio completo;
b) (um) ano de experiência, comprovada em carteira de trabalho ou através de certidão de órgãos
públicos, como monitor de corte e costura e modelagem;
c)Conhecimentos em:
 1-Técnicas de acabamento em máquina de costura industrial (confecção de golas:
pólo,esporte,inteira)
2-Colocação de zíper invisível e comum
3-Confecção de bolsos variados e decotes variados.

IV- Monitor do Curso de Panificação Artesanal:
a) ensino Médio Completo;
b) 1(um) ano de experiência, comprovada em carteira de trabalho ou através de certidão de órgãos
públicos, como monitor de panificação;
c) Conhecimentos em:
1- Panificação artesanal;
2- Técnicas de massa folhada;
3- Confecção de bolos, tortas e biscoitos;

Parágrafo  Ùnico – A inscrição constará de ficha   que será fornecida ao candidato no local do
recolhimento de emolumentos junto à Tesouraria da Prefeitura conforme segue:

I – Monitor  de Informática : R$ 10,00 (dez reais);
II – Monitor de Corte e Costura e Modelagem Industrial: R$ 10,00 (dez reais);
III – Monitor de Técnicas Avançadas em Costura Industrial R$ 10,00 (dez reais);
IV- Monitor de Panificação : R$ 10,00 (dez reais);

Art. 5º - No ato da inscrição o candidato deverá apresentar os seguintes documentos:
I – Xerox da Cédula de Identidade ou Carteira de Trabalho:
II – Comprovante de recolhimento de emolumentos correspondente:
III – Xerox da Carteira de Trabalho ou certidão que comprove experiência na área.

Parágrafo Ùnico – As cópias dos documentos deverão ser autenticadas ou apresentadas juntamen-
te com o documento original para conferência.

Art. 6º - A inscrição poderá ser feita pessoalmente ou mediante procuração.

Art. 7º - A seleção dos candidatos se efetivará mediante avaliação escrita e prática:

a) Prova Escrita: será realizada em dia e local a ser divulgado, sendo  composta de questões de
múltipla escolha,  numa escala de 0 ( zero) a 50 (cinquenta) pontos.

b) Prova Pratica: será realizada em dia e local a ser divulgado, consistente em aula expositiva com
duração de 10 (dez) minutos, numa escala  de 0 (zero) a 50 (cinqüenta)  pontos.

§ 1º - Os temas das aulas serão sorteados, no momento  da prova pratica, dentre aqueles constan-
tes dos conhecimentos exigidos dos candidatos.

Art. 8º - As provas serão aplicadas e avaliadas pela Comissão Organizadora,  que será responsável
pela divulgação da lista de classificação.

Art. 9º - A somatória das provas escrita e prática  será  de 100 (cem) pontos.

Art. 10 – Será considerado aprovado o candidato que após a somatória dos pontos das provas
escrita e prática, obtiver nota mínima de 50 (cinqüenta) pontos.

Art. 11 - No caso de empate entre os candidatos, serão  considerados fatores de desempate os
seguintes, nessa ordem:
 I – maior de idade:
II – maior tempo de experiências:
III – maior número de dependentes.

Art. 12 -  Da classificação caberá recurso, sem efeito suspensivo, interposto no prazo improrrogável
de 48 (quarenta e oito) horas.

Art. 13 – A Administração Municipal deverá decidir do recurso no prazo estabelecido no artigo
anterior.

Art. 14 – Os candidatos serão contratados obedecida rigorosa ordem de classificação.

Art. 15 – Os candidatos serão contratados por prazo determinado, nos termos na Lei Municipal nº
3077/2005, e de acordo com as necessidades da administração Municipal.

Art. 16 -  A jornada de trabalho será de 40 (quarenta) horas semanais  e a remuneração será
equivalente a referência nº  25 do quadro de servidores desta Prefeitura.

Art. 17 – No ato da contratação, o candidato deverá apresentar os documentos que comprovem os
requisitos exigidos no presente edital e demais documentos legais, sob pena de desclassificação.

At. 18 – Fica nomeada  a Comissão Organizadora do presente processo seletivo, conforme segue:
I – Presidente: Barbara Aparecida Pinto Teixeira
II – Membro: Ivone aparecida Pelatieri:
III – Membro: Elizabeth Frias Pares

Art. 19 – Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora do Processo Seletivo
Simplificado.

Prefeitura Municipal de Socorro, 09 de maio de 2007.

DR. JOSÉ MARIO DE FARIA
Prefeito Municipal

EDITAL Nº 01 / 2007
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO  Nº  01/ 2007

(Continuaçaõ)
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EDUCAÇÃO

Índice de Desenvolvimento da Educação
de Socorro fica acima da média nacional

O município de Socorro
obteve média 4,6 no Índice
de Desenvolvimento da Edu-
cação Básica (Ideb), fican-
do acima da média nacional,
que foi de 3,8 e da média
estadual, que fechou em 4,5.
Socorro também se desta-
cou entre as cidades do Cir-
cuito das Águas, que juntas
obtiveram média 4,28. Os
dados foram divulgados pelo
Instituto Nacional de Estudos
e Pesquisas Anísio Teixeira
(Inep), do Ministério da Edu-
cação, que já apresentou
metas de crescimento do
índice para os próximos
anos.

Os dados do Ideb refle-
tem as condições do ensino
em 2004, ano utilizado
como base para a pesquisa.
Nesse período, o ensino bá-
sico da cidade ainda era do
Estado, com apenas algu-
mas creches e escolas de
educação infantil sobre a
responsabilidade do municí-
pio. O ensino fundamental de
1ª a 4ª série passou pelo pro-
cesso de municipalização a
cerca de um ano. O Inep con-
sidera ensino básico desde
o ensino infantil até o ensino
médio.

Por conta da recente
municipalização, a diretora
municipal de Educação res-
saltou que os constantes in-
vestimentos realizados no
setor deverão aparecer nos
índices de 2009, quando uti-
lizará o ano de 2007 como
base. Apenas em 2006, a

atual ad-
ministra-
ção foi
responsá-
vel por in-
v e s t i r
mais de
35% em
E d u c a -
ç ã o ,
quando o
e x i g i d o
pela Lei de
Diretrizes
e Bases
da Educa-
ção é de
25%.

Os in-
vestimen-
tos são
des t i na -
dos à capacitação dos pro-
fissionais, transporte e me-
renda escolar, materiais di-
dáticos, além de reformas e
construção de novos prédi-
os. Em 2000 não houve re-
gistros de concursos de in-
gresso, e a partir de 2001,
dois novos concursos foram
realizados.

Para obter esse resulta-
do, o MEC levou em consi-
deração os resultados obti-
dos em matemática e portu-
guês na Prova Brasil e na
Prova Saeb (Sistema de
Avaliação da Educação Bá-
sica) de 2005.

O governo federal espe-
ra que o país saia dos atuais
3,8 para média seis, de acor-
do com a média dos mem-
bros da Organização para a

Cooperação e Desenvolvi-
mento Econômico (OCDE),
da qual fazem parte Estados
Unidos, Austrália, Inglaterra,
Suíça, Alemanha, Franca,
Japão e Coréia do Sul, entre
outros.

Para isso lançou junta-
mente com o Ideb uma meta
de desenvolvimento da Edu-
cação avaliada a cada dois
anos e que termine com
uma ampliação do Índice em
2021. A intenção é que cada

município
c r e s ç a
dois pon-
tos per-
centuais a
cada dois
anos.

Ideb -
Índice de
Desenvol-
vimento da
Educação
B á s i c a
(Ideb) ava-
liou o ensi-
no nos
municípios
em fases.
A primeira
fase do
ensino fun-

damental, que corresponde
de 1ª a 4ª série, a segunda
fase do ensino fundamental,
de 5ª a 8ª série e a terceira
fase que engloba o ensino
médio. Essa avaliação foi
uma somatória de elemen-
tos, que envolvem notas es-
colares, estrutura da esco-
la, transporte, alimentação,
acesso à informática, entre
outros quesitos.

Os dados obtidos com o
Ideb serão utilizados para o

repasse de verbas federais
para a Educação, além de
ajudar a melhorar a educa-
ção no Brasil, de detectar
problemas no ensino de
base e verificar a boa apli-
cação dos recursos fede-
rais.

O governo federal divul-
gou também o Plano de De-
senvolvimento da Educação
(PDE), cujos itens vão des-
de atividades escolares até
a criação de um piso salari-
al nacional do magistério,
que está estipulado para ser
de R$ 850,00 até 2010. O
plano possui sugestões re-
lacionadas ao desenvolvi-
mento do gosto pela leitura,
a colocação de computado-
res em todas as escolas e
permanência dos estudan-
tes por mais tempo na es-
cola, entre outras atividades.
Já na área administrativa
das instituições, o governo
pretende apoiar a vinda ou
permanência de doutores no
Brasil, maiores repasses fi-
nanceiros para os municípi-
os que cumprirem metas e
a criação de um projeto de
lei que estabelece normas
para os estagiários, entre
outras ações.

Consórcio de Turismo reúne prefeitos da região
Os prefeitos e secretári-

os de turismo que compõem
o Consórcio Intermunicipal
para o Desenvolvimento do
Pólo Turístico do Circuito
das Águas Paulista, que
comporta as cidades de So-
corro, Águas de Lindóia,
Lindóia, Serra Negra, Ampa-
ro, Monte Alegre do Sul, Pe-
dreira e Jaguariúna, estive-
ram reunidos para discutir
ações relacionadas à pro-
moção do turismo na região.
O encontro ocorreu na tar-
de da segunda-feira, 7, em
Serra Negra. Representan-
do Socorro compareceram
o Prefeito Municipal, o Che-
fe de Turismo e a diretora do
Departamento Financeiro.

Entre as ações promo-

cionais a serem adotadas
pelo consórcio, foram discu-
tidas a  realização de repor-
tagens sobre turismo  da re-
gião pela equipe de jornalis-
mo do SBT, com veiculação
em horário nobre na região
de Campinas e baixada
santista. Outra ação é a pro-
dução de uma revista institu-
cional das cidades do con-
sórcio turístico, a ser elabo-
rada pela editora responsá-
vel pela publicação da revis-
ta Guia do Turista. O modelo
em negociação inclui 40 pá-
ginas, no tamanho 21 x 28
cm, tiragem de 50 mil exem-
plares, distribuição nacional
e venda em bancas.

A sinalização turística
constituiu outro ponto em

discussão. O prefeito de
Serra Negra e presidente do
consórcio, Paulo Roberto
Della Guardia Scachetti, en-
caminhou no último mês
uma solicitação ao Secretá-
rio Estadual dos Transpor-
tes, Mauro Arce, para que
seja implantada uma sinali-
zação padronizada com in-
dicação de quilometragem
entre as cidades. Os prefei-
tos também apontaram a
necessidade de melhorar a
o estado de conservação
das rodovias e do transpor-
te rodoviário, motivo pelo
qual será solicitada uma
nova audiência com o Se-
cretário de Estado, que terá
a participação de todos os
prefeitos da região.

TURISMO

Aprovado por unanimida-
de, todas as cidades do con-
sórcio irão adotar adesivos
com o logomarca do Circui-
to das Águas Paulista para
colocação na frota munici-
pal, incluindo todos os veícu-
los oficiais. Paralelamente,
uma agência de publicidade
irá elaborar um manual des-
critivo e aplicativo de padro-
nização da comunicação,
para que seja mantida a uni-
formidade na utilização da
logomarca do consórcio nos
diversos materiais informa-
tivos dos municípios, como
cartazes, folders e outros.

A participação na terceira
edição do evento “Plenitude
– Salão da Maturidade”, de 3
a 6 de maio, em São Paulo,

introduziu o assunto sobre
participação do consórcio
em feiras e eventos de des-
taque. No próximo mês, o
consórcio estará presente
no Salão São Paulo de Tu-
rismo e em agosto na
Feiratur- Feira Nacional de
Turismo Rural.

As negociações com
agências de turismo tam-
bém apresentaram evolu-
ção. Na próxima semana,
uma diretora responsável
pela elaboração de pacotes
da CVC, a maior operadora
de turismo da Amércia Lati-
na, realizará por dois dias
um roteiro por todas as ci-
dades do consórcio, com
encerramento previsto para
o dia 16, em Socorro.

Depto. Comunicação Social/  Prefeitura


