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 Monte Alegre do Sul re-
cebe até o dia 28 de fevereiro, a 
exposição “A Arte em Madeira”. 

 A mostra fica aberta a vi-
sitação de segunda a sexta-feira, 
das 8h às 17h, no átrio da Câma-

ra Municipal (Praça Coronel João 
Ferraz, nº 45, Centro). 

 A curadoria é de Valter 
Polettini e Sidnei Cirilo de Sá. 
Fazem parte da exposição mais 
de 140 trabalhos, entre entalhes, 

miniaturas e outras técnicas em 
madeira, dos artesãos Valfredo 
Daólio e Jeminiano Edson Rosa, 
que residem em Monte Alegre do 
Sul. 

 A exposição “A Arte em 

Madeira” tem apoio da Prefeitu-
ra Municipal da Estância Turísti-
ca de Monte Alegre do Sul – De-
partamento de Cultura, Esportes 
e Turismo; da Câmara Municipal 
de Monte Alegre do Sul e do Con-
selho Municipal de Turismo.
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Imprensa Oficial 
disponível na internet

Com base na proposta de  
transparência, a atual gestão  

implantou a versão digital da Imprensa 
Oficial, disponível no site da Prefeitura  
www.montealegredosul.sp.gov.br. 

Com isso, a população pode consultar 
 e fiscalizar o conteúdo publicado  

no jornal impresso.
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Produção:  
Caio Henrique Araujo Salgado e 
Rita de Cássia Gritti Gonçalves

Jornalista Responsável:  
Caio Henrique Araujo Salgado (MTB: 83.066) 
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prefeitura de 
Monte Alegre  
do Sul realiza 

reuniões  
temáticas para 

conclusão do  
plano Diretor 
participativo

 Monte Alegre do Sul 
recebeu, no último dia 18, a 
primeira edição da CÃOmi-
nhada Solidária. 

 O evento, realizado 

nas imediações do Balneá-
rio Municipal, levou dezenas 
cães das mais diversas raças 
e tamanhos a uma caminha-
da de aproximadamente dois 

quilômetros. Também houve 
concusos e sorteios de prê-
mios. 

 O objetivo da CÃO-
minhada foi de arrecadar 
verba para a castração soli-
dária, além de arcar com o 
tratamento veterinário de 
animais resgatados. 
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Festa Italiana promove cultura e 
gastronomia de Monte Alegre do Sul

 Entre os dias 15 e 18 de 
novembro, o Centro Histórico 
de Monte Alegre do Sul recebeu 
mais uma edição da tradicional 
Festa Italiana. O evento recebeu 
famílias monte-alegrenses e de 

várias regiões do estado, que pu-
deram aproveitar o feriado com 
o melhor da cultura e gastrono-
mia italianas. 

 O grande destaque da 
programação foi o show do 

cantor italiano Tony Angeli, na 
quinta-feira, que emocionou os 
presentes.

 O evento foi  organizado 
pelo Conselho Municipal de Tu-
rismo (COMTUR) e pela Prefei-

tura Municipal da Estância Tu-
rística de Monte Alegre do Sul, 
por meio do Departamento de 
Cultura, Esportes e Turismo, e 
com apoio do Circuito das Águas 
Paulista. 

Monte Alegre do Sul recebe 1ª 
Cãominhada Beneficente

 A Prefeitura Municipal 
da Estância Turística de Monte 
Alegre do Sul, por meio do De-
partamento de Planejamento e 
Desenvolvimento Econômico, 
irá realizar uma série de reuni-
ões para discutir, com represen-
tantes de conselhos, entidades 
de classe e  sociedade civil, o que 
será incluído no projeto de lei 
do Plano Diretor do município. 
 As reuniões serão realiza-
das no Paço Municipal (Avenida 
João Girardelli, 500, Centro). Veja 
as datas e horários referentes a 

cada tema:

06/02, 18h: Turismo, Esportes e 
Lazer/Cultura e Patrimônio 
13/02, 18h: Saúde/Assist. Social 
20/02, 18h: Educação/Segurança 
Pública 
27/02, 18h: Meio Ambiente/Sa-
neamento Básico 
13/03, 18h: Regularização Fundi-
ária/Mobilidade 
20/03, 18h: Zoneamento 
27/03, 18h: Zoneamento 
03/04, 18h: Planejamento/Habi-
tação 
17/04, 18h: Audiência Pública
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•	 Barman/barwoman (ter carta 
de referência recente e ensino 
médio completo)

•	 Chefe de serviço de limpeza 
(ter experiência em carteira, 
ensino médio completo ou 
cursando e noções de word e 
excel)

•	 Cozinheiro(a) de restaurante 
industrial (ter experiência em 
carteira, categoria de habilita-
ção A/B, ter veículo próprio)

•	 Cuidador(a) em casa de saúde 
(ter carta de referência recente 
e ensino médio completo)

•	 Cuidadora de idosa (ter expe-
riência em carteira ou carta de 
referência recente, categoria de 
habilitação B e veículo próprio)

•	 Lavador de caminhão (ter ensi-
no médio completo)

•	 Mecânico de empilhadeira (ter 
carta de referência recente, 
categoria de habilitação D e 
disponibilidade p/ viagens)

•	 Motorista de ônibus (ter expe-
riência em carteira, categorias 
de habilitação D ou E, trabalha-
rá em Serra Negra)

•	 Porteiro (ter experiência em 
carteira e ensino médio com-
pleto)

•	 Promotor(a) de vendas (ter 
experiência em carteira, ensino 
médio completo, categorias de 
habilitação A/B e noções bási-
cas de NRs 10,12, 18 e 35)

•	 Representante Comercial 
Autônomo (ter experiência 
com vendas externas, carta de 
referência recente, categorias 
de habilitação A/B e veículo 
próprio)

•	 Técnico(a) em nutrição (ter 
experiência em carteira, curso 

técnico completo, categoria de 
habilitação A/B, ter veículo 
próprio, CRN ativo)

•	 Técnico mecânico em ar condi-
cionado (ter ensino médio com-
pleto e curso na área mecânica 
ou elétrica)

•	 Torneiro mecânico (ter expe-
riência em carteira e curso 
técnico em mecânica)

•	 Vendedor(a) externo de cursos 
profissionalizantes (ter experi-
ência em carteira, categorias de 
habilitação A/B, ensino médio 
completo e veículo próprio p/ 
trabalhar)

•	 Vigilante (ter experiência em 
carteira, curso de vigilante e 
ensino médio completo)

Posto de Atendimento ao Trabalha-
dor de Amparo (Av. Bernardino de 
Campos, 705 - Ribeirão - Amparo/
SP). Telefones: (19) 3808-1204/3817-
9300 (ramal 9332).

Imprensa Oficial 
disponível na internet

Com base na proposta de  
transparência, a atual gestão  

implantou a versão digital da Imprensa 
Oficial, disponível no site da Prefeitura  

www.montealegredosul.sp.gov.br. 

Com isso, a população pode consultar 
 e fiscalizar o conteúdo publicado  

no jornal impresso.
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•	 Assistente de vendas e marketing (ter 
carta de referência recente, ensino 
médio completo, categoria de habilita-
ção A/B, veículo próprio p/ trabalhar,  
conhecimento de técnicas de marke-
ting e disponibilidade p/ viajar)

•	 Farmacêutico(a) (ter curso superior 
completo e disponibilidade p/ viagens)

•	 Farmacêutico(a) (ter experiência em 
carteira, curso superior completo, 
categoria de habilitação A/B, veículo 
próprio p/ trabalhar e disponibilidade 
p/ viagens)

•	 Jardineiro (ter categoria de habilitação 
D)

•	 Mecânico de manutenção industrial 
(ter carta de referência recente, 
categoria de habilitação B e ensino 

fundamental completo)

•	 Mecânico de motor a diesel (ter expe-
riência em carteira, categoria de habi-
litação B, disponibilidade p/ viagens e 
ensino fundamental completo)

•	 Motorista carreteiro (ter experiência 
em carteira ou carta de referência 
recente, categoria de habilitação “E” e 
condução própria)

•	 Operador de empilhadeira (ter ex-
periência em carteira e categoria de 
habilitação B)

•	 Operador(a) de vendas em loja (vaga 
p/ pessoa com deficiência e ter ensino 
fundamental completo, trabalhará em 
Campinas)

•	 Representante comercial (ter carta 
de referência recente, ensino médio 
completo, categorias de habilitação 
A/B e veículo p/ trabalhar)

•	 Técnico de enfermagem (vaga p/ 

estágio, estar cursando técnico de 
enfermagem)

•	 Técnico de segurança do trabalho 
(vaga p/ estágio, estar cursando técni-
co de segurança do trabalho)

•	 Trabalhador rural (ter experiência em 
carteira)

•	 Tratorista agrícola (ter experiência em 
carteira, categoria de habilitação B)

•	 Vendedor(a) pracista (ter experiência 
em carteira, categorias de habilitação 
A/B, ensino médio completo e veículo 
próprio p/ trabalhar)

•	 Vendedor(a) pracista (ter carta de refe-
rência recente, categoria de habilita-
ção B, ensino médio completo e carro 
p/ trabalhar) 

Posto de Atendimento ao Trabalhador 
de Amparo (Av. Bernardino de Campos, 
705 - Ribeirão - Amparo/SP). Telefones: (19) 
3808-1204/3817-9300 (ramal 9332).

Imprensa Oficial 
disponível na internet

Com base na proposta de  
transparência, a atual gestão  

implantou a versão digital da Imprensa 
Oficial, disponível no site da Prefeitura  

www.montealegredosul.sp.gov.br. 

Com isso, a população pode consultar 
 e fiscalizar o conteúdo publicado  

no jornal impresso.
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Prefeito Municipal:  
Edson Rodrigo de Oliveira Cunha

Produção:  
Caio Henrique Araujo Salgado e 
Rita de Cássia Gritti Gonçalves

Jornalista Responsável:  
Caio Henrique Araujo Salgado (MTB: 83.066) 

Para adoção responsável: 

•	 Fêmea, aproximadamente 2 anos,  
médio porte (16k).

•	 Castrada.

Para alegrar a sua vida com um PET, entre em contato 
com a clínica veterinária, pelo telefone (19) 3899-2074.

Me adote!
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Município recebe ambulância 
para atendimento à população

 Monte Alegre do Sul está 
renovando sua frota. Veículos já 
foram adquiridos e nessa sema-
na, a Prefeitura recebeu uma das 
três ambulâncias que devem ser 

entregues nos próximos meses. 

 O veículo, viabilizado por 
meio de emenda parlamentar, foi 
adaptado e entregue na tarde de 
ontem (07/11) à administração. 

A ambulância aguarda emplaca-
mento e formalização do seguro 
para ser colocada a serviço da 
população, o que irá acontecer 
nos próximos dias. 

 A segunda ambulância 
está em fase final de adaptação e 
deve ser entregue ainda em no-
vembro. A terceira será licitada 
no dia de hoje.
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Vagas de 
emprego

 Antes de entrar no mar, em rios ou lago-
as, oriente-se com quem conhece o local e procure 
estar acompanhado(a) de alguém que possa ajudá-
-lo(a).

 Cuidado com a exposição excessiva ao sol, 
principalmente entre as 10h e 15h, para evitar quei-
maduras graves e risco de adquirir câncer de pele.

 Ao ver alguém se afogando, chame pessoas 
preparadas para o socorro, preferencialmente um 
salva-vidas. Jamais entre na água depois de comer 
ou beber em excesso. Cuidado com a indigestão!

 Em praias, é comum que crianças pequenas 
se percam. Fique sempre atento(a) e coloque algum 
tipo de identificação nelas. 

 Tome bastante água ou suco, coma frutas e 
vegetais. A ingestão de líquidos é muito importante. 
A desidratação pode trazer sérios riscos à sua saúde. 

Defesa Civil Informa: dicas para  
curtir um verão sem riscos
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Inscrições abertas para  
processo seletivo nº 01/2019

 A Prefeitura de Monte Alegre 
do Sul realiza inscrições para o Pro-
cesso Seletivo de Provas e Títulos PS 
– Edital nº 01/2019 para as funções 
constantes no edital disponível a 
partir da página 06 desta edição da 
Imprensa Oficial do Município de 
Monte Alegre do Sul. 

 As inscrições ficam abertas, 
exclusivamente na internet, no perí-
odo de 16 a 28 de janeiro de janeiro 
de 2019, devendo para tanto, o can-
didato acessar as informações dispo-
níveis nos sites www.integribrasil.
com.br ou www.montealegredosul.
sp.gov.br. 

 A realização da Prova Obje-
tiva está prevista para o dia 10 de 
fevereiro de 2019, no município de 
Monte Alegre do Sul/SP. 
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•	 Assistente de vendas e marketing (ter 
carta de referência recente, ensino 
médio completo, categoria de habilita-
ção A/B, veículo próprio p/ trabalhar,  
conhecimento de técnicas de marke-
ting e disponibilidade p/ viajar)

•	 Farmacêutico(a) (ter curso superior 
completo e disponibilidade p/ viagens)

•	 Farmacêutico(a) (ter experiência em 
carteira, curso superior completo, 
categoria de habilitação A/B, veículo 
próprio p/ trabalhar e disponibilidade 
p/ viagens)

•	 Jardineiro (ter categoria de habilitação 
D)

•	 Mecânico de manutenção industrial 
(ter carta de referência recente, 
categoria de habilitação B e ensino 

fundamental completo)

•	 Mecânico de motor a diesel (ter expe-
riência em carteira, categoria de habi-
litação B, disponibilidade p/ viagens e 
ensino fundamental completo)

•	 Motorista carreteiro (ter experiência 
em carteira ou carta de referência 
recente, categoria de habilitação “E” e 
condução própria)

•	 Operador de empilhadeira (ter ex-
periência em carteira e categoria de 
habilitação B)

•	 Operador(a) de vendas em loja (vaga 
p/ pessoa com deficiência e ter ensino 
fundamental completo, trabalhará em 
Campinas)

•	 Representante comercial (ter carta 
de referência recente, ensino médio 
completo, categorias de habilitação 
A/B e veículo p/ trabalhar)

•	 Técnico de enfermagem (vaga p/ 

estágio, estar cursando técnico de 
enfermagem)

•	 Técnico de segurança do trabalho 
(vaga p/ estágio, estar cursando técni-
co de segurança do trabalho)

•	 Trabalhador rural (ter experiência em 
carteira)

•	 Tratorista agrícola (ter experiência em 
carteira, categoria de habilitação B)

•	 Vendedor(a) pracista (ter experiência 
em carteira, categorias de habilitação 
A/B, ensino médio completo e veículo 
próprio p/ trabalhar)

•	 Vendedor(a) pracista (ter carta de refe-
rência recente, categoria de habilita-
ção B, ensino médio completo e carro 
p/ trabalhar) 

Posto de Atendimento ao Trabalhador 
de Amparo (Av. Bernardino de Campos, 
705 - Ribeirão - Amparo/SP). Telefones: (19) 
3808-1204/3817-9300 (ramal 9332).

Imprensa Oficial 
disponível na internet

Com base na proposta de  
transparência, a atual gestão  

implantou a versão digital da Imprensa 
Oficial, disponível no site da Prefeitura  

www.montealegredosul.sp.gov.br. 

Com isso, a população pode consultar 
 e fiscalizar o conteúdo publicado  

no jornal impresso.
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E-mail: assessoria@montealegredosul.sp.gov.br 
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Produção:  
Caio Henrique Araujo Salgado e 
Rita de Cássia Gritti Gonçalves

Jornalista Responsável:  
Caio Henrique Araujo Salgado (MTB: 83.066) 

Para adoção responsável: 

•	 Fêmea, aproximadamente 2 anos,  
médio porte (16k).

•	 Castrada.

Para alegrar a sua vida com um PET, entre em contato 
com a clínica veterinária, pelo telefone (19) 3899-2074.

Me adote!
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Município recebe ambulância 
para atendimento à população

 Monte Alegre do Sul está 
renovando sua frota. Veículos já 
foram adquiridos e nessa sema-
na, a Prefeitura recebeu uma das 
três ambulâncias que devem ser 

entregues nos próximos meses. 

 O veículo, viabilizado por 
meio de emenda parlamentar, foi 
adaptado e entregue na tarde de 
ontem (07/11) à administração. 

A ambulância aguarda emplaca-
mento e formalização do seguro 
para ser colocada a serviço da 
população, o que irá acontecer 
nos próximos dias. 

 A segunda ambulância 
está em fase final de adaptação e 
deve ser entregue ainda em no-
vembro. A terceira será licitada 
no dia de hoje.
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Vagas de 
emprego

 Antes de entrar no mar, em rios ou lago-
as, oriente-se com quem conhece o local e procure 
estar acompanhado(a) de alguém que possa ajudá-
-lo(a).

 Cuidado com a exposição excessiva ao sol, 
principalmente entre as 10h e 15h, para evitar quei-
maduras graves e risco de adquirir câncer de pele.

 Ao ver alguém se afogando, chame pessoas 
preparadas para o socorro, preferencialmente um 
salva-vidas. Jamais entre na água depois de comer 
ou beber em excesso. Cuidado com a indigestão!

 Em praias, é comum que crianças pequenas 
se percam. Fique sempre atento(a) e coloque algum 
tipo de identificação nelas. 

 Tome bastante água ou suco, coma frutas e 
vegetais. A ingestão de líquidos é muito importante. 
A desidratação pode trazer sérios riscos à sua saúde. 

Defesa Civil Informa: dicas para  
curtir um verão sem riscos
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•	 Assistente de vendas e marketing (ter 
carta de referência recente, ensino 
médio completo, categoria de habilita-
ção A/B, veículo próprio p/ trabalhar,  
conhecimento de técnicas de marke-
ting e disponibilidade p/ viajar)

•	 Farmacêutico(a) (ter curso superior 
completo e disponibilidade p/ viagens)

•	 Farmacêutico(a) (ter experiência em 
carteira, curso superior completo, 
categoria de habilitação A/B, veículo 
próprio p/ trabalhar e disponibilidade 
p/ viagens)

•	 Jardineiro (ter categoria de habilitação 
D)

•	 Mecânico de manutenção industrial 
(ter carta de referência recente, 
categoria de habilitação B e ensino 

fundamental completo)

•	 Mecânico de motor a diesel (ter expe-
riência em carteira, categoria de habi-
litação B, disponibilidade p/ viagens e 
ensino fundamental completo)

•	 Motorista carreteiro (ter experiência 
em carteira ou carta de referência 
recente, categoria de habilitação “E” e 
condução própria)

•	 Operador de empilhadeira (ter ex-
periência em carteira e categoria de 
habilitação B)

•	 Operador(a) de vendas em loja (vaga 
p/ pessoa com deficiência e ter ensino 
fundamental completo, trabalhará em 
Campinas)

•	 Representante comercial (ter carta 
de referência recente, ensino médio 
completo, categorias de habilitação 
A/B e veículo p/ trabalhar)

•	 Técnico de enfermagem (vaga p/ 

estágio, estar cursando técnico de 
enfermagem)

•	 Técnico de segurança do trabalho 
(vaga p/ estágio, estar cursando técni-
co de segurança do trabalho)

•	 Trabalhador rural (ter experiência em 
carteira)

•	 Tratorista agrícola (ter experiência em 
carteira, categoria de habilitação B)

•	 Vendedor(a) pracista (ter experiência 
em carteira, categorias de habilitação 
A/B, ensino médio completo e veículo 
próprio p/ trabalhar)

•	 Vendedor(a) pracista (ter carta de refe-
rência recente, categoria de habilita-
ção B, ensino médio completo e carro 
p/ trabalhar) 

Posto de Atendimento ao Trabalhador 
de Amparo (Av. Bernardino de Campos, 
705 - Ribeirão - Amparo/SP). Telefones: (19) 
3808-1204/3817-9300 (ramal 9332).

Imprensa Oficial 
disponível na internet

Com base na proposta de  
transparência, a atual gestão  

implantou a versão digital da Imprensa 
Oficial, disponível no site da Prefeitura  

www.montealegredosul.sp.gov.br. 

Com isso, a população pode consultar 
 e fiscalizar o conteúdo publicado  

no jornal impresso.

Prefeitura Municipal da Estância  
Turística de Monte Alegre do Sul/SP

 Avenida João Girardelli, 500 - Centro 
CEP: 13820-000 - TEL: (19) 3899-9120 
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CNPJ: 02.552.439/0001-52

Prefeito Municipal:  
Edson Rodrigo de Oliveira Cunha

Produção:  
Caio Henrique Araujo Salgado e 
Rita de Cássia Gritti Gonçalves

Jornalista Responsável:  
Caio Henrique Araujo Salgado (MTB: 83.066) 

Para adoção responsável: 

•	 Fêmea, aproximadamente 2 anos,  
médio porte (16k).

•	 Castrada.

Para alegrar a sua vida com um PET, entre em contato 
com a clínica veterinária, pelo telefone (19) 3899-2074.

Me adote!
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Município recebe ambulância 
para atendimento à população

 Monte Alegre do Sul está 
renovando sua frota. Veículos já 
foram adquiridos e nessa sema-
na, a Prefeitura recebeu uma das 
três ambulâncias que devem ser 

entregues nos próximos meses. 

 O veículo, viabilizado por 
meio de emenda parlamentar, foi 
adaptado e entregue na tarde de 
ontem (07/11) à administração. 

A ambulância aguarda emplaca-
mento e formalização do seguro 
para ser colocada a serviço da 
população, o que irá acontecer 
nos próximos dias. 

 A segunda ambulância 
está em fase final de adaptação e 
deve ser entregue ainda em no-
vembro. A terceira será licitada 
no dia de hoje.

Expediente

Imprensa Oficial do Município de 
MONTE ALEGRE DO SUL

Vagas de 
emprego

 Antes de entrar no mar, em rios ou lago-
as, oriente-se com quem conhece o local e procure 
estar acompanhado(a) de alguém que possa ajudá-
-lo(a).

 Cuidado com a exposição excessiva ao sol, 
principalmente entre as 10h e 15h, para evitar quei-
maduras graves e risco de adquirir câncer de pele.

 Ao ver alguém se afogando, chame pessoas 
preparadas para o socorro, preferencialmente um 
salva-vidas. Jamais entre na água depois de comer 
ou beber em excesso. Cuidado com a indigestão!

 Em praias, é comum que crianças pequenas 
se percam. Fique sempre atento(a) e coloque algum 
tipo de identificação nelas. 

 Tome bastante água ou suco, coma frutas e 
vegetais. A ingestão de líquidos é muito importante. 
A desidratação pode trazer sérios riscos à sua saúde. 

Defesa Civil Informa: dicas para  
curtir um verão sem riscos

Imprensa Oficial do Município de 
MONTE ALEGRE DO SUL

Vagas de 
emprego

02 SEXTA-FEIRA 
23 DE NOVEMBRO DE 2018

PAT AMPARO 
Atualizado em 08/11/2018
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carta de referência recente, ensino 
médio completo, categoria de habilita-
ção A/B, veículo próprio p/ trabalhar,  
conhecimento de técnicas de marke-
ting e disponibilidade p/ viajar)

•	 Farmacêutico(a) (ter curso superior 
completo e disponibilidade p/ viagens)

•	 Farmacêutico(a) (ter experiência em 
carteira, curso superior completo, 
categoria de habilitação A/B, veículo 
próprio p/ trabalhar e disponibilidade 
p/ viagens)

•	 Jardineiro (ter categoria de habilitação 
D)

•	 Mecânico de manutenção industrial 
(ter carta de referência recente, 
categoria de habilitação B e ensino 

fundamental completo)

•	 Mecânico de motor a diesel (ter expe-
riência em carteira, categoria de habi-
litação B, disponibilidade p/ viagens e 
ensino fundamental completo)

•	 Motorista carreteiro (ter experiência 
em carteira ou carta de referência 
recente, categoria de habilitação “E” e 
condução própria)

•	 Operador de empilhadeira (ter ex-
periência em carteira e categoria de 
habilitação B)

•	 Operador(a) de vendas em loja (vaga 
p/ pessoa com deficiência e ter ensino 
fundamental completo, trabalhará em 
Campinas)

•	 Representante comercial (ter carta 
de referência recente, ensino médio 
completo, categorias de habilitação 
A/B e veículo p/ trabalhar)

•	 Técnico de enfermagem (vaga p/ 

estágio, estar cursando técnico de 
enfermagem)

•	 Técnico de segurança do trabalho 
(vaga p/ estágio, estar cursando técni-
co de segurança do trabalho)

•	 Trabalhador rural (ter experiência em 
carteira)

•	 Tratorista agrícola (ter experiência em 
carteira, categoria de habilitação B)

•	 Vendedor(a) pracista (ter experiência 
em carteira, categorias de habilitação 
A/B, ensino médio completo e veículo 
próprio p/ trabalhar)

•	 Vendedor(a) pracista (ter carta de refe-
rência recente, categoria de habilita-
ção B, ensino médio completo e carro 
p/ trabalhar) 
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Município recebe ambulância 
para atendimento à população

 Monte Alegre do Sul está 
renovando sua frota. Veículos já 
foram adquiridos e nessa sema-
na, a Prefeitura recebeu uma das 
três ambulâncias que devem ser 

entregues nos próximos meses. 

 O veículo, viabilizado por 
meio de emenda parlamentar, foi 
adaptado e entregue na tarde de 
ontem (07/11) à administração. 

A ambulância aguarda emplaca-
mento e formalização do seguro 
para ser colocada a serviço da 
população, o que irá acontecer 
nos próximos dias. 

 A segunda ambulância 
está em fase final de adaptação e 
deve ser entregue ainda em no-
vembro. A terceira será licitada 
no dia de hoje.

Expediente
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MONTE ALEGRE DO SUL

Vagas de 
emprego

 Antes de entrar no mar, em rios ou lago-
as, oriente-se com quem conhece o local e procure 
estar acompanhado(a) de alguém que possa ajudá-
-lo(a).

 Cuidado com a exposição excessiva ao sol, 
principalmente entre as 10h e 15h, para evitar quei-
maduras graves e risco de adquirir câncer de pele.

 Ao ver alguém se afogando, chame pessoas 
preparadas para o socorro, preferencialmente um 
salva-vidas. Jamais entre na água depois de comer 
ou beber em excesso. Cuidado com a indigestão!

 Em praias, é comum que crianças pequenas 
se percam. Fique sempre atento(a) e coloque algum 
tipo de identificação nelas. 

 Tome bastante água ou suco, coma frutas e 
vegetais. A ingestão de líquidos é muito importante. 
A desidratação pode trazer sérios riscos à sua saúde. 

Defesa Civil Informa: dicas para  
curtir um verão sem riscos

 Antes de entrar no mar, em rios ou la-
goas, oriente-se com quem conhece o local e 
procure estar acompanhado(a) de alguém que 
possa ajudá-lo(a).

 Cuidado com a exposição excessiva ao 
sol, principalmente entre as 10h e 15h, para evi-
tar queimaduras graves e risco de adquirir cân-
cer de pele.

 Ao ver alguém se afogando, chame pes-
soas preparadas para o socorro, preferencial-
mente um salva-vidas. Jamais entre na água 
depois de comer ou beber em excesso. Cuidado 
com a indigestão!

 Em praias, é comum que crianças pe-
quenas se percam. Fique sempre atento(a) e co-
loque algum tipo de identificação nelas. 

 Tome bastante água ou suco, coma fru-
tas e vegetais. A ingestão de líquidos é muito 
importante. A desidratação pode trazer sérios 
riscos à sua saúde. 

Defesa civil Informa: dicas para  
curtir um verão sem riscos



 Com a atualização do 
sistema de administração in-
terna da Prefeitura Munici-
pal da Estância Turística de 
Monte Alegre do Sul, a inter-
face de alguns serviços mu-
dou. É o caso da Ouvidoria 
Municipal. 

 Para efetuar uma so-
licitação pelo site www.mon-
tealegredosul.sp.gov.br, é ne-
cessário realizar um cadastro. 
Por meio desse cadastro, você 
pode acompanhar o anda-
mento das suas solicitações.

•	 Clicando nos botões da 
Ouvidoria ou do e-sic, o 
usuário terá acesso ao 
sistema. Se for o primei-
ro acesso, clique em Ca-
dastre-se. Caso contrário, 
basta inserir o Usuário e 
a Senha.

•	 No cadastro, insira todas 
as informações.

•	 Uma vez realizado o ca-
dastro, faça o login e 
envie sua solicitação. É 
possível optar por três ti-
pos de solicitação: aberta 
(suas informações ficam 
disponíveis ao setor que 
recebe a informação); si-
gilosa (você pode se iden-
tificar e solicitar acesso 
restrito a seus dados); e 
anônima (nesta opção, 
não é possível acompa-
nhar o andamento da so-
licitação).

Nova Ouvidoria  
Municipal
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Um planeta melhor para as futuras gerações!

 A Terra está em constante 
ameaça. Pequenos gestos podem 
tornar nosso planeta um lugar 
melhor para as futuras gerações. 
Veja dicas simples que você pode 
adotar para ajudar o planeta: 

•	 Preserve as árvores. Não faça 
podas ilegais nem desmate. 
Também não coloque fogo em 
propriedades, pois isso pode 
atingir matas preservadas;

•	 Cuide bem dos cursos de 
água. Nunca coloque lixo em 
rios, lagos e outros ambientes 
aquáticos e, principalmente, 
preserve a mata em volta des-
ses locais;

•	 Não pesque em épocas de re-

produção e obedeça às regras 
que indicam a quantidade de 
pescado permitida;

•	 Nunca compre animais sil-
vestres sem registro. Ao com-
prar animais ilegais, você 

está incentivando o tráfico 
de animais, um problema que 
afeta a biodiversidade e pode 
até levar espécies à extinção;

•	 Cuide bem do seu lixo. Nunca 
jogue lixo no chão. Reutilize, 
reaproveite e recicle tudo que 
for possível. O importante 
é ter em mente que quan-
to mais diminuímos a nossa 
produção de lixo, mais pre-
servamos o meio ambiente;

•	 Reduza o consumo de água. 
Reutilize a água da máqui-
na de lavar, armazene água 
da chuva, não lave calçadas 
com a mangueira e diminua o 
tempo de banho.

Cidade Sustentável

Telefones Úteis
•	 Almoxarifado	

(19) 3899-1250
•	 Ambulância	

192 / (19) 3899-1833 / 
(19) 3899-1578

•	 Apta	-	Polo	Regional		
do	Leste	Paulista	
(19) 3899-1311 / 3899-
1286

•	 Assistência	Social	
(19) 3899-1066

•	 Banco	Bradesco	
Praça Bom Jesus, 25, 
Centro 
(19) 3899-2642

•	 Banco	Santander	
Praça João Ferraz, 60, 
Centro 
(19) 3899-9200

•	 Biblioteca	

(19) 3899-0523
•	 Centro	de	Saúde	Cen-

tral	
Rua Pref. José Amaral,  
s/n, Centro 
(19) 3899-1199 / 3899-
1092

•	 Centro	de	Saúde	Limas	
(19) 3899-2376

•	 Centro	de	Saúde	Mos-
tardas	
(19) 3899-1193

•	 Conselho	Tutelar	
(19) 3899-2782 / 
(19) 99882-5907

•	 Correios	
Rua João Girardeli, 71,  
Centro 
(19) 3899-1929

•	 Departamento	de		

Agricultura	e	Meio	
Ambiente 
(19) 3899-1046

•	 Departamento	de	
Cultura,	Esportes	e	
Turismo	
(19) 3899-2247 / 3899-
1403

•	 Departamento	de	
Educação	
(19) 3899-9142

•	 ETA 
(19) 3899-1589

•	 Farmácia/Posto	de	
Saúde 
(19) 3899-1300

•	 Fisioterapia 
(19) 3899-1769

•	 Fundo	Social		
de	Solidariedade	

(19) 3899-1045
•	 Junta	de	Serviço	

Militar	
3899-2790

•	 Odontologia	
(19) 3899-1100

•	 Polícia	Civil	
(19) 3899-1231

•	 Polícia	Militar	
190

•	 Posto	de	Atendimento		
das	Mostardas	
(19) 3899-2915

•	 Pronto	Atendimento	
(19) 3899-1027

•	 Serviço	Funerário	
(19) 97124-1839

•	 Vigilância	Sanitária	
(19) 3899-3153

Nova forma de pagamento de ISS

 A forma de pagamento do ISS mudou. Agora, o profissional emite a nota e declara o ISS acessando  o site 
da Prefeitura de Monte Alegre do Sul (www.montealegredosul.sp.gov.br), e depois clicando em Nota Fiscal 
Eletrônica. Em caso de dúvidas, entre em contato com a Seção de Fiscalização, pelo telefone (19) 3899-9120.
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 O Aedes aegypti é o principal trans-
missor do zika vírus, da dengue, da chikun-
gunya e da febre amarela urbana. É um mos-
quito que se desenvolve muito próximo aos 
humanos. Para combater as doenças é essen-
cial combater o mosquito!

 Para mobilizar sua equipe a popula-
ção, a Prefeitura de Monte Alegre do Sul irá 
participar, no dia 16 de fevereiro, da 4ª Cam-
panha Regional de Combate ao Aedes aegyp-
ti, uma iniciativa da EPTV para mobilizar a 
população, servidores e voluntários em um 
dia de limpeza das nossas estradas e combate 
a focos de reprodução do mosquito. 

 A saída será às 7h, em frente ao Paço 
Municipal (Avenida João Girardelli, 500).  
Mas lembre-se: o combate ao Aedes aegypti 
deve ser constante e feito em todos os luga-
res!

Vacinação contra a febre amarela
 A campanha de imunização contra a 
febre amarela nunca parou! Se você ainda 
não se vacinou, pode ligar para a unidade de 
saúde mais próxima para agendar sua vaci-
nação. A melhor forma de prevenção é a va-
cinação. 

 Quem já foi vacinado pelo menos uma 
vez com a dose padrão da vacina, não preci-
sa de mais uma dose. A vacina contra a fe-
bre amarela é uma das vacinas mais seguras 
que conhecemos. Caso você tenha mais de 
60 anos ou alguma contraindicação, consul-
te o seu médico e verifique se você pode ser 
vacinado(a). 

4º Campanha Regional de 
Combate ao Aedes Aegypti



Imprensa Oficial do Município de 
MONTE ALEGRE DO SUL 05TERÇA-FEIRA 

12 DE FEVEREIRO DE 2019

 A Prefeitura Municipal de 
Monte Alegre do Sul, por meio 
do Departamento de Saúde, rea-
lizou, no último dia 30 de janeiro, 
uma série de práticas  integrati-
vas complementares.

A campanha “Janeiro Branco: 
Quem Cuida da Mente, Cuida do 
Corpo” está em sua 6ª edição e 
busca conscientizar a população 
sobre a importância de cuidar da 
saúde mental e emocional. 

Saúde Mental é  
tema de mobilização  

do Departamento  
de Saúde

 A Doença de Alzheimer 
(DA) é um transtorno neurode-
generativo progressivo e fatal 
que se manifesta pela deterio-
ração cognitiva e da memória, 
comprometimento progressivo 
das atividades de vida diária e 
uma variedade de sintomas neu-
ropsiquiátricos e de alterações 
comportamentais. 

Sintomas
 O primeiro sintoma, e o 
mais característico, é a perda de 
memória recente. Com a pro-
gressão da doença, vão aparecen-
do sintomas mais graves como, a 
perda de memória remota (de fa-
tos mais antigos), irritabilidade, 
falhas na linguagem, prejuízo na 
capacidade de se orientar no es-
paço e no tempo.

Tratamento
 A doença de Alzheimer 

é incurável. O objetivo do trata-
mento é retardar a evolução dos 
sintomas e preservar pelo maior 
tempo possível as funções inte-
lectuais da pessoa. Os melhores 
resultados são obtidos quando o 
tratamento é iniciado nas fases 
mais precoces da doença.

 Nem sempre é fácil ava-
liar resultados de uma doença 
progressiva. Por essa razão, é 
fundamental que os familiares 
utilizem um diário para anotar 
a evolução dos sintomas res-
pondendo a perguntas simples, 
como:

•	 A memória está melhor?

•	 Os afazeres diários são cum-
pridos com mais facilidade?

•	 O quadro está estável?

•	 O declínio ocorre de forma 
mais lenta do que antes da 
medicação?

Prevenção
 A Doença de Alzheimer 
ainda não possui uma forma de 
prevenção específica, no entanto 
os médicos acreditam que man-
ter a cabeça ativa e uma boa vida 
social, com bons hábitos, pode re-
tardar ou até mesmo inibir a ma-
nifestação da doença. Por exem-
plo:  

•	 ler e manter a mente sempre 
ativa;

•	 atividades em grupo;

•	 não fumar e não consumir be-
bida alcoólica;

•	 ter alimentação saudável; 

•	 praticar atividades físicas.

Alzheimer: como  
diagnosticar,  

prevenir e tratar?
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 A educação de Monte Ale-
gre do Sul é uma referência  na 
região. Desde projetos inovadores, 
como a implantação de disciplinas 

de empreendedorismo a um novo 
idioma na grade curricular, o De-
partamento de Educação busca 
melhorar, cada dia mais, a qualida-

de do ensino na nossa cidade.
 Na última semana, mais 
de 1,2 mil crianças e adolescentes 
matriculados nas Rede Municipal 

de Ensino voltaram às aulas para 
mais um ano de descobertas, no-
vas amizades e, sem dúvida, muito 
aprendizado!

Mais de mil alunos da Rede Municipal  
de Ensino voltaram às aulas no último  

dia 04 de fevereiro

 Monte Alegre do 
Sul conta com um canal 
de atendimento para so-
licitações de manutenção 
corretiva e preventiva da 
iluminação pública da ci-
dade.

 A população pode 
ligar para 0800 033 1825 
e solicitar serviços de re-
paros como: lâmpada apa-

gada, oscilando ou acesa 
durante todo dia. 

 A ligação é gra-
tuita e funciona todos os 
dias da semana, 24 horas.

 As solicitações 
também podem ser fei-
tas pelo WhatsApp (31) 
99222-0496, ou pelo e 
mail vagalumeatendi-
mento@gmail.com.  

 Caso a demanda 
não seja atendida confor-
me o prazo estabelecido, 
o cidadão pode, por meio 
da Ouvidoria Municipal, 
informar à Prefeitura, 
para que a administração 
verifique e adote as me-
didas necessárias para o 
melhor atendimento à 
população.

População pode solicitar troca de lâmpadas 
queimadas por telefone, e-mail ou WhatsApp
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EDITAL	DE	RETIFICAÇÃO	DO	EDITAL	COMPLETO

A Prefeitura da ESTÂNCIA TURÍSTICA DE MONTE ALE-
GRE DO SUL/SP, com a supervisão da Comissão Fiscali-
zadora do Processo Seletivo especialmente nomeada pela 
Portaria nº 361 de 14/01/2019, usando das atribuições legais, 
RETIFICA o item 2.5 – DO QUADRO DE FUNÇÕES – “Carga 
Horária Semanal” – para a função de 3.06 – Professor de Edu-
cação Básica II - LÍNGUA PORTUGUESA, passando a vigorar 
com a seguinte redação:

FUNÇÃO/CARGA HORÁRIA SEMANAL

3.06 – Professor de Educação Básica II - LÍNGUA PORTU-

GUESA/Mínimo 30h/aulas

Para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém pos-
sa alegar ignorância, é expedido o presente Edital, que fica 
à disposição pela Internet nos endereços www.integribrasil.
com.br; www.montealegredosul.sp.gov.br e afixado no pátio 
da Prefeitura Municipal de Monte Alegre do Sul/SP, visando 
atender ao restrito interesse público.  

Estância Turística de Monte Alegre do Sul, 05 de fevereiro 
de 2019. 

A COMISSÃO

ATA	DE	SESSÃO	DE	ABERTURA	DE	ENVELOPES

Processo Administrativo nº 3111/2018

Modalidade: Chamada Pública nº 001/2019

OBJETO: Credenciamento de Instituições Financeiras, atra-
vés de Chamamento Público para prestação de serviços de 
recebimento de arrecadação municipal, com código de bar-
ras no padrão FEBRABAN – Federação Brasileira dos Ban-
cos, visando o recolhimento de tributos e demais receitas 
municipais, por intermédio de suas agências, com prestação 
de contas por meio magnético de valores arrecadados do 
município.

Na data de 04 (quatro) de Fevereiro de 2019, às 14:00, reu-
niram-se para a Sessão Pública de julgamento da chamada 
Pública de Credenciamento em epígrafe a Comissão, a qual, 
após análise de documentação do envelope, declarou por 
credenciados e habilitados para os itens abaixo determina-
dos as seguintes empresas:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CNPJ. 00.360.305/0001-
04,  itens 1, 2, 5 e 7. BANCO BRADESCO S.A, CNPJ. 
60.746.948/0001-12,  itens 1, 2, 3 e 6. BANCO SANTANDER 
(BRASIL) S.A, CNPJ. 90.400.888/01-42, itens 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

Monte Alegre do Sul, 04 de fevereiro de 2019.

Kellen Maria Sartori 
Diretora de Fazenda Pública e Finanças

Luciana Maria Gonçalves Benedetti 
Diretora de Administração e Governo - Membro da Comis-

são de Licitações

Beatriz do Canto e Castro Mazzini 
Membro da Comissão de Licitações

Cristiane Schiavoni Montini 
Membro da Comissão de Licitações

ESCLARECIMENTO	REFERENTE	AO	PREGÃO	03/19

TERMO DE REFERÊNCIA E ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

Processo Administrativo nº 0048/2019

Modalidade: Pregão Presencial Nº 03/2019 – Registro de 
Preço 

OBJETO: Registro de preços para aquisição de medicamen-
tos para os postos de saúde e pronto atendimento, em regime 
de entrega parcelada conforme solicitação do Departamento 
de Saúde, em conformidade com o Anexo I, integrante deste 
Edital.

OBS: OS ITENS ABAIXO DEVERÃO CONTER 30 COMPRI-
MIDOS POR CAIXA

LOTE 02

 ITEM/DESCRIÇÃO DO ITEM/UNIDADE/QTD.

2/PREGABALINA 150MG COM 30CP/CX/28

3/PARACETAMOL 500MG + CODEINA 30MG COM 30CP 
/CX/35

25/CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 75MG COM 30CP/
CX/72

Monte Alegre do Sul, 11 de fevereiro de 2019 
Luciana M G Benedetti 

Pregoeira

AVISO	DE	LICITAÇÃO

Encontra-se aberta na Prefeitura Municipal da Estância Tu-
rística de Monte Alegre do Sul, a seguinte licitação:

CARTA CONVITE Nº 02/2019

Processo Administrativo nº 105/2019

Objeto: Contratação de empresa especializada para a execu-
ção de serviços de “Pavimentação Asfáltica de ruas perten-
centes ao Bairro Jardim Eliana” do município de Monte Ale-
gre do Sul, com recurso originados do PT 1053942-70/2018, 
Convênio 867604/2018, firmado com o Ministério das Cida-
des, com repasse advindos da Caixa Econômica Federal, de 
acordo com o Anexo I – Memorial Descritivo, Orçamento, 
Cronograma Físico e Financeiro

Sessão de entrega de envelopes: 26 de fevereiro de 2019 até 
às 15:00 horas, na Sala de Licitações da Prefeitura de Monte 
Alegre do Sul. 

Local para informações e obtenção do instrumento convo-
catório e seus anexos: Diretoria Municipal de Administração 
do Município, à Av. João Girardelli, 500 – Monte Alegre do 
Sul – SP, telefones: (19) 3899-9120 ou 3899-9135 e site oficial 
da prefeitura: www.montealegredosul.sp.gov.br.

Monte Alegre do Sul, 12 de fevereiro de 2019 
Edson Rodrigo de Oliveira Cunha 

Prefeito Municipal

AVISO	DE	LICITAÇÃO

Encontra-se aberta na Prefeitura Municipal da Estância Tu-
rística de Monte Alegre do Sul, a seguinte licitação:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019 (REGISTRO DE PRE-
ÇOS) 

OBJETO: “Registro de preços para aquisição de materiais de 

limpeza em geral e descartáveis para uso da administração 
pública, em regime de entrega parcelada conforme solicita-
ção do Departamento de Compras e Patrimônio, em confor-
midade com o Anexo I, integrante deste Edital”

Sessão de entrega de envelopes: 27 de fevereiro de 2019 até 
às 09:00 horas, na Sala de Licitações da Prefeitura de Monte 
Alegre do Sul. 

O Edital na íntegra encontra-se disponível no site oficial 
da Prefeitura: www.montealegredosul.sp.gov.br e também 
pode ser solicitado no Departamento Administrativo desta 
Prefeitura. 

Monte Alegre do Sul, 12 de fevereiro de 2019 
Edson Rodrigo de Oliveira Cunha 

Prefeito Municipal

TERMO	DE	HOMOLOGAÇÃO

Processo Administrativo nº 3111/2018

Modalidade: Chamada Pública nº 001/2019

OBJETO: Credenciamento de Instituições Financeiras, atra-
vés de Chamamento Público para prestação de serviços de 
recebimento de arrecadação municipal, com código de bar-
ras no padrão FEBRABAN – Federação Brasileira dos Ban-
cos, visando o recolhimento de tributos e demais receitas 
municipais, por intermédio de suas agências, com prestação 
de contas por meio magnético de valores arrecadados do 
município.

Considerando os despachos e elementos constantes dos 
presentes autos HOMOLOGO o procedimento do objeto do 
presente credenciamento, procedendo a classificação final 
na seguinte forma:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CNPJ. 00.360.305/0001-
04

ITEM/QTDE /UNIT/DESCRIÇÃO/VALOR REFERENCIAL

1/1/SV/INTERNET BANKING/2,09

2/1/SV/AUTOATENDIMENTO (CAIXA ELETRONI-
CO)/2,41

5/1/SV/CCA REF. CAIXA OU SIMILARES/2,80

7/1/SV/LOTERICO OU SIMILAR/3,50

BANCO BRADESCO S.A, CNPJ. 60.746.948/0001-12 

ITEM/QTDE /UNIT/DESCRIÇÃO/VALOR REFERENCIAL

1/1/SV/INTERNET BANKING/2,09

2/1/SV/AUTOATENDIMENTO (CAIXA ELETRONI-
CO)/2,41

3/1/SV/DEBITO AUTOMATICO/2,00

6/1/SV/CORRESPONDENTE BANCARIO (REF. COBAN - 
BANCO DO BRASIL) OU SIMILAR/3,60

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A, CNPJ. 90.400.888/01-
42

ITEM/QTDE /UNIT/DESCRIÇÃO/VALOR REFERENCIAL

1/1/SV/INTERNET BANKING/2,09

2/1/SV/AUTOATENDIMENTO (CAIXA ELETRONI-
CO)/2,41

3/1/SV/DEBITO AUTOMATICO/2,00

4/1/SV/BANCO POSTAL REF. BANCO DO BRASIL OU 
SIMILARES/4,14

5/1/SV/CCA REF. CAIXA OU SIMILARES/2,80

6/1/SV/CORRESPONDENTE BANCARIO (REF. COBAN - 
BANCO DO BRASIL) OU SIMILAR/3,60

7/1/SV/LOTERICO OU SIMILAR/3,50

Ciência aos interessados, observadas as prescrições legais 
pertinentes, em especial àquelas tocantes a prazos legais.

Monte Alegre do Sul, 12 de fevereiro de 2019 
Edson Rodrigo de Oliveira Cunha 

PREFEITO MUNICIPAL

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO 
BÁSICO DA REGIÃO DO CIRCUITO DAS ÁGUAS 

ADITAMENTO Nº 004/2019

QUARTO ADITAMENTO AO CONTRATO CELEBRADO 
EM 02 DE OUTUBRO DE 2015 ENTRE O CONSÓRCIO IN-
TERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO DA REGIÃO 
DO CIRCUITO DAS ÁGUAS, E DE OUTRO LADO, COMO 
CONTRATADA A EMPRESA STERICYCLE GESTÃO AM-
BIENTAL LTDA – CONTRATADA PARA PRESTAR SERVI-
ÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTI-
NAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DA SAÚDE DOS GRUPOS 
A, B e E, PARA ATENDER OS MUNICÍPIOS QUE INTE-
GRAM O CISBRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 
002/2014, EDITAL, TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXOS.

CONTRATADA: STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL 
LTDA

VIGÊNCIA: Vigerá pelo período de 12 meses a partir de 
01/02/2019

Monte Alegre do Sul, 11 de Janeiro de 2019. 

3.01 - PROFESSOR - PEB I

1: C 2: B 3: D 4: A 5: D 6: D 7: B 8: A 9: C 10: B

11: A 12: C 13: D 14: A 15: A 16: A 17: B 18: B 19: C 20: A

21: A 22: D 23: D 24: A 25: B

Legenda: * Questão anulada

3.02 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II - ARTE

1: C 2: A 3: C 4: A 5: A 6: D 7: C 8: A 9: A 10: C

11: D 12: C 13: B 14: B 15: D 16: D 17: A 18: B 19: D 20: B

21: B 22: B 23: C 24: D 25: C

Legenda: * Questão anulada

3.03 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II - CIÊNCIAS

1: C 2: A 3: C 4: A 5: A 6: D 7: C 8: A 9: A 10: C

11: B 12: A 13: * 14: C 15: A 16: B 17: C 18: B 19: C 20: D

21: A 22: B 23: C 24: B 25: D

Legenda: * Questão anulada

3.04 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II - HISTÓRIA

1: C 2: A 3: C 4: A 5: A 6: D 7: C 8: A 9: A 10: C

11: C 12: A 13: D 14: D 15: A 16: B 17: C 18: B 19: A 20: C

21: B 22: D 23: C 24: D 25: C

Legenda: * Questão anulada

3.05 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II - INGLÊS

1: C 2: B 3: D 4: A 5: D 6: D 7: B 8: A 9: C 10: B

11: C 12: B 13: C 14: D 15: B 16: A 17: C 18: C 19: B 20: D

21: B 22: C 23: C 24: B 25: A

Legenda: * Questão anulada

3.06 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II - LÍNGUA PORTUGUESA

1: C 2: A 3: C 4: A 5: A 6: D 7: C 8: A 9: A 10: C

11: B 12: C 13: A 14: D 15: B 16: B 17: C 18: D 19: B 20: C

21: B 22: A 23: C 24: D 25: B

Legenda: * Questão anulada

GABARITO OFICIAL

PREFEITURA DE MONTE ALEGRE DO 
SUL

PROCESSO SELETIVO - 01/2019

Integri Brasil Projetos e Serviços Integrados

3.07 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II - MATEMÁTICA

1: C 2: B 3: D 4: A 5: D 6: D 7: B 8: A 9: C 10: B

11: C 12: B 13: A 14: B 15: B 16: C 17: D 18: C 19: D 20: A

21: A 22: B 23: A 24: D 25: C

Legenda: * Questão anulada

3.08 - FISIOTERAPEUTA

1: A 2: C 3: B 4: D 5: B 6: B 7: D 8: B 9: C 10: C

11: A 12: C 13: D 14: C 15: A 16: D 17: B 18: A 19: D 20: D

21: C 22: A 23: D 24: B 25: A

Legenda: * Questão anulada

GABARITO OFICIAL

PREFEITURA DE MONTE ALEGRE DO 
SUL

PROCESSO SELETIVO - 01/2019

Integri Brasil Projetos e Serviços Integrados

PROCESSO SELETIVO 01/2019

LICITAÇÕES

CISBRA



08 TERÇA-FEIRA 
12 DE FEVEREIRO DE 2019

André Eduardo Bozola de Souza Pinto 
Presidente do CISBRA

CISBRA

PUBLICAÇÃO ANUAL DOS SUBSÍDIOS E REMUNERAÇÃO 
DOS CARGOS E EMPREGOS PÚBLICOS EM CUMPRIMEN-
TO DO § 6º, DO ART.39, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COM 
REDAÇÃO DADA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 19, 
DE 05/06/98, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019.

EMPREGOS EM COMISSÃO 
CATEGORIAS PROFISSIONAIS/VALOR  
Superintendente /R$ 8.572,21

DENOMINAÇÃO DO CARGO OU EMPREGO PÚBLICO 
CATEGORIAS PROFISSIONAIS/VALOR  
Servente /R$ 1.102,66 
Agente Administrativo /R$ 1.890,30 
Assistente Administrativo /R$ 3.465,58 
Analista Ambiental/R$ 5.985,94 
Analista Administrativo/R$ 5.985,94 
Analista em Tecnologia da Informação/R$ 5.985,94 
Procurador /R$ 5.985,94

Amparo, 29 de Janeiro de 2019. 
André Eduardo Bozola de Souza Pinto  

Presidente  

AVISO	DE	LICITAÇÃO

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSI-
CO DA REGIÃO DO CIRCUITO DAS ÁGUAS - CISBRA

CNPJ: 14.009.006/0001-34 

LICITAÇÃO: Processo nº 004/2019 – ORGÃO: Consórcio In-
termunicipal de Saneamento Básico da Região do Circuito das 
Águas – MODALIDADE: Pregão Presencial nº 001/2019 – OB-
JETO: “Registro de preços para eventual contratação de em-
presa especializada na prestação de serviços de locação de ca-
çambas estacionárias metálicas móveis, para recolhimento de 
volumosos, incluindo o transporte e a disposição dos mesmos 
em local devidamente autorizado pelo órgão competente, pelo 
regime de menor preço, conforme Edital e Anexos”. – DATA DE 
ENCERRAMENTO: 21/02/2019 às 09h30min. O edital poderá 
ser consultado a partir do dia 08/02/2019 através do site www.
cisbra.eco.br ou na sede localizada à Praça Sebastião de Carva-
lho s/n, Centro Cultural “José Pescheira” (Praça do Trem), Cen-
tro, em Monte Alegre do Sul (SP) das 09h00min às 16h00min. 
INFORMAÇÕES: Telefone (019) 3899-2233 ou (19) 3899-2036. 

Publique-se. 

Monte Alegre do Sul (SP), 05 de fevereiro de 2019.  
Marcela Lonel de Souza Guelere  

Pregoeira

PORTARIAS	ASSINADAS	
PELO	EXMO.	SR.	PREFEITO

PORTARIA	N°	363	DE	17	DE	JANEIRO	DE	2019

NOMEAR para a função de Responsável pelo Setor de Estradas 
Rurais o Sr. AMARILDO FRANCO DE LIMA RG nº 21.088.866, 
lotado nos termos da Lei Completar n° 03/2017.

NOMEAR para a função de Responsável pelo Setor de Che-
fe de Esporte e Lazer o Sr. ROBERTO FARIA JÚNIOR RG nº 
30.152.844-5, lotado nos termos da Lei Completar n° 03/2017.

PORTARIA	N°	364	DE	17	DE	JANEIRO	DE	2019

CONCEDE Licença Prêmio a servidora ELISA FRANCISCA 
GRITTI BUZO, RG. 10.304.690-2, lotada nos termos do Art. 62 
da Lei Complementar n° 03/2017.

PORTARIA	N°	365	DE	01	DE	FEVEREIRO	DE	2019

NOMEAR para a função de Responsável pelo Setor de As-
sistência Social a Sra. FRANCIELE APARECIDA CAROLINA 
ROSA RG nº 45.660.317-7, lotado nos termos da Lei Completar 
n° 03/2017.

DECRETOS	ASSINADOS	PELO	EXMO.	SR.	PREFEITO

DECRETO	N°	2158	DE	18	DE	JANEIRO	DE	2019

Fixa atendimento do Balneário Municipal e dá outras provi-
dências. Registrado em livro próprio e publicado em 18 de ja-
neiro de 2019. A municipalidade informa que a íntegra deste 
Decreto encontra-se disponível no saguão do Paço Municipal 
e no site www.montealegredosul.sp.gov.br.

DECRETO	N°	2.159	DE	01	DE	FEVEREIRO	DE	2.019

Dispõe sobre os horários de atendimento da Técnica de Segu-
rança do Trabalho, e dá outras providências. Registrado em 
livro próprio e publicado em 01 de fevereiro de 2019. A muni-
cipalidade informa que a íntegra deste Decreto encontra-se 
disponível no saguão do Paço Municipal e no site www.mon-
tealegredosul.sp.gov.br.

PORTARIAS

DECRETOS


