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Aumento do efetivo, mais 
equipamentos e melhorias na 
infraestrutura. É com esses resultados 
positivos que a Guarda Civil Municipal 
de São José dos Campos comemorou 
no final de janeiro, no Cefe (Centro de 
Formação do Educador), os 31 anos 
da corporação.
A novidade deste ano foi a presença 
dos 70 alunos do curso de formação 
que estão se preparando para assumir 
o posto de guardas municipais. 
Agora, a GCM passou a contar com 
347 integrantes. Nos últimos dois 
anos a corporação passou por um 
processo acelerado de recuperação 
e melhoria de sua infraestrutura. 
Foram adquiridos novos fardamentos, 
armas e veículos. O destaque foi a 
substituição de viaturas por veículos 
100% elétricos.
A Guarda Civil Municipal foi criada 
em 6 de janeiro de 1988, como uma 
instituição de caráter civil, responsável 
por zelar pelos bens, serviços e 

instalações públicos. Faz policiamento 
preventivo e também atende 
ocorrências, de maneira a orientar, 
advertir ou prender em flagrante 
delito. A corporação mantém efetivo 
24 horas nas ruas e ajuda a coibir atos 
de vandalismo.

Homenagens

Durante a solenidade foram prestadas 
três homenagens. Os GCM’s primeira 
classe Denis Willian da Silva Amaral e 
Jonas de Castro Brasilio se destacaram 
pelo maior número de ocorrências 
atendidas em 2018, cerca de 200; 
a inspetora regional Maria Ondina 
Barboza aposentou-se após 23 anos 
de trabalho na Guarda; e a GCM 
primeira classe Edneide Gonçalves da 
Silva Santos recebeu homenagem em 
nome do Programa Anjos da Guarda, 
que leva informação para a Rede de 
Ensino Municipal, além de outros 
públicos.

Começa - 07/03 Até - 15/03

No dia 31/01, um grupo de 300 novos 
professores efetivos participou das 
atividades de integração promovidas 
pela Secretaria de Educação e 
Cidadania. O evento ocorreu no 
Cefe (Centro de Formação do 
Educador) sob a coordenação da 
equipe da Divisão de Treinamento e 
Desenvolvimento, da Secretaria de 
Gestão Administrativa e Finanças. 
No encontro, os educadores 
receberam orientações sobre as 
estruturas física e organizacional da 
Prefeitura, bem como as atribuições 
do cargo.
Formada há 9 anos, a pedagoga Kátia 

Mariano está cheia de planos para a 
nova fase. “Estou muito feliz com essa 
oportunidade. Atuar como servidora 
pública municipal vai agregar bons 
conhecimentos e essa é uma grande 
conquista”, contou. Morador de  
Paraibuna, o professor Diego Rocha 
já está com a mudança pronta para 
iniciar os trabalhos em São José dos 
Campos. “É um acolhimento muito 
bom. Deixa a gente por dentro de 
todas as atribuições que competem 
ao cargo. Ingressar e contribuir com 
a educação das crianças é muito 
importante, ser professor é um 
presente, uma realização”.

Um total de 1.880 novos professores 
serão contratados pela Prefeitura, 
por meio da Secretaria de Educação e 
Cidadania, no decorrer deste ano. 

Os educadores deverão preencher os 
cargos vagos por aposentadorias e 
abertos em razão da criação de novas 
salas de aulas, com as construções de 
novas unidades escolares, ampliação 
e reforma de outras unidades.

Mais educadores

Uma turma de 120 estagiários da 
Prefeitura participou dia 19/02, na 
Câmara Municipal, das atividades 
de integração. Eles foram recém-
contratados por meio do Ciee (Centro 
Integração Empresa-Escola). A 
contratação de estagiários foi retomada 
pela Prefeitura em janeiro de 2017. 
Desde então, já foram contratados 
3.191 estudantes de, praticamente, 
todas as áreas. A cada ano, estagiam 
nas diversas secretarias municipais 
cerca de 1.500 estudantes. Na área de 

Pedagogia, por exemplo, a Prefeitura é 
a maior contratante de estagiários do 
município. 
Para muitos jovens, o estágio significa a 
primeira oportunidade de vivenciar um 
ambiente de trabalho na área da futura 
formação. “Fui aprovada no processo 
seletivo e esta é a minha primeira 
vez em que estou estagiando na área 
que optei. A Prefeitura me deu uma 
grande oportunidade”, disse Yasmin 
Ferreira Martins, 21 anos, do 3° ano de 
Jornalismo.

Primeiro contrato de trabalho

Em breve, a Prefeitura também contará com mais 100 agentes de combate às endemias (ACE) que 
trabalharão na Secretaria de Saúde. Esse profissional atua nas ruas em visitas às casas de moradores 
que podem ser acometidos por alguma endemia. Diferente de epidemia, uma doença que se espalha, a 
endemia se manifesta numa determinada região.

Agente de endemias

Mais consultas

A Santa Casa de São José começou 
a atender dia 25/02, as consultas 
ginecológicas dos pacientes da rede 
pública de saúde. A iniciativa é fruto 
da parceria entre a Prefeitura e a 
entidade, por meio da Secretaria de 
Saúde, que possibilitará a ampliação 
do programa de Saúde da Mulher 
no âmbito do SUS (Sistema Único de 
Saúde). O contrato prevê a oferta de 
2.700 consultas ginecológicas.

Carreira profissional

A escolha pela futura profissão 
sempre gera dúvidas entre os jovens. 
Visando facilitar esse entendimento, 
um grupo de cerca de 80 alunos do 
9º ano, a Emef Possidônio José de 
Freitas, no Galo Branco, participou no 
dia 25/02, do projeto Nosso Futuro 
em Construção. A iniciativa é da 
Secretaria de Educação e Cidadania, 
que realizará encontros mensais com 
palestras de profissionais de diversas 
áreas. 

Rotatória do Gás

A Secretaria de Gestão Habitacional 
e Obras deu início à construção 
da Rotatória do Gás, no Jardim 
Americano. Pelo local passam 
dezenas de linhas de ônibus e 
milhares de veículos. Com o objetivo 
de melhorar o trânsito na avenida 
Tancredo Neves e estrada do Cajuru, 
a  obra de mobilidade terá uma 
passagem de nível inferior. Também 
haverá melhorias na acessibilidade e 
segurança para pedestres e ciclistas.

Monitoramento por Satélite

Técnicos da Secretaria de Urbanismo 
e Sustentabilidade realizaram dia 
21/02, uma apresentação sobre o 
Projeto Observa para o Conselho 
Gestor da APA (Área de Proteção 
Ambiental) de São Francisco Xavier. 
O projeto visa o monitoramento com 
imagens de satélite de alta resolução 
para detectar alterações no território 
municipal. São José é o primeiro 
município do país a utilizar, de forma 
inovadora, essa tecnologia para o 
controle ambiental.

Desapego de móveis e utensílios
Você já reparou quantos equipamentos da Prefeitura como móveis, utensílios 
e eletroeletrônicos, entre outros, são devolvidos ao Almoxarifado a cada 
reforma ou readequação de setores? Para tentar minimizar essas ocorrências, 
a Secretaria de Gestão Administrativa criou o  Desapego, um sistema 
coordenado pela Divisão de Treinamento. A medida é válida somente para 
equipamentos em bom estado e com placa patrimonial.

Como participar
Envie e-mail comunicando a 
disponibilidade de transferência para: 
raphael.barbosa@sjc.sp.gov.br

Mais informações:
Tel. 3947-8097

Equipe do Almoxarifado
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Sempre no começo do ano é grande 
a demanda de munícipes por conta 
do IPTU. Embora o sistema seja todo 
informatizado e ágil, muitas pessoas 
ainda recorrem ao Paço Municipal e às 
regionais, buscando informações sobre 
isenções, descontos, segundas vias de 
carnê, etc. 

Para receber esse grande volume de 
pessoas, é realizado um verdadeiro 
mutirão de atendimento por parte dos 
servidores do Departamento de Receita, 
da Secretaria de Gestão Administrativa e 
Finanças. “O trabalho aumenta bastante, 
mas a cada ano novas tecnologias e 
procedimentos têm sido implantados 
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IPTU: foco no 
atendimento

para facilitar o atendimento para o 
contribuinte”, disse Silvana da Silva, 
do Departamento da Receita, 27 
anos de Prefeitura.
“O trabalho de atendimento à 
população é corrido, mas é muito 
gratificante ajudar as pessoas”, 
afirmou Maria Auxiliadora Pereira, 
fiscal tributário, 29 anos de Prefeitura.

“Nossa rotina no atendimento 
começa às 8h15. Pela manhã, vem 
mais gente. Mas damos conta do 
recado. Resolver os problemas das 
pessoas é prazeroso”, comentou 
Plínio Gomide Ramos, coordenador, 
50 anos de Prefeitura.

de apoio. Segundo dados oficiais, 
em 2017 e 2018, o departamento 
melhorou a eficiência nos processos 
de cada divisão, atingindo uma 
economia de aproximadamente R$ 
10 milhões. Esta diretoria é também 
responsável pela gestão dos recursos 
aplicados pela Prefeitura para 
construção e reformas de escolas.

Transporte interno

No Transporte Interno, um estudo 
realizado pelo DAG otimizou a 
implantação de um sistema de 
monitoramento via GPS em toda 
frota da Secretaria de Educação e 
Cidadania. 

Integração com as escolas

O acompanhamento semanal 
da equipe do DAG nas escolas é 
fundamental para integração do 
departamento com as unidades 
escolares, visando a excelência nos 
serviços prestados. 

Solange Soleo, servidora há 16 anos, 
classifica a ação como inovadora. “É 

controla os contratos da Secretaria de 
Educação e Cidadania.

 “Quando converso com as pessoas, 
percebo a satisfação que os munícipes 
têm em viver nesta cidade. E eu me 
orgulho em fazer parte e contribuir 
com a administração da nossa cidade 
no setor de Educação”, contou. 

O cuidado com a merenda

“Trabalhar com a merenda escolar 
é uma experiência única. Todos 
educadores deveriam passar por 
esse processo”, disse Enilce Capete, 
servidora da Prefeitura há 20 anos.

Apoio e gestão

O Departamento de Apoio e Gestão 
é responsável por diversas ações de 
suporte logístico e administrativo-
financeiro na Rede de Ensino 
Municipal. Sua principal atribuição é 
definir, planejar, executar e medir as 
atividades com foco na otimização de 
tempo e economia de recursos. 

O DAG é composto por nove divisões 

uma interação em que visitamos as 
escolas para conhecer a realidade e a 
necessidade de cada uma”, afirmou. 

Controladoria

Na Controladoria Financeira, o DAG 
finalizou 2018 com a melhor aplicação 
do ensino já realizada, utilizando 99% 
dos recursos próprios disponibilizados 
para a educação. 

No setor de Suprimentos, 100% dos 
alunos da REM receberam material 
escolar de qualidade. 

A Divisão de Administração de 
Pessoal foi responsável pelo 
processo de contratação de mais de 
6 mil funcionários, entre efetivos e 
temporários. 

Na Merenda, conquistou no último 
semestre de 2018 a posição de Alto 
Grau de Satisfação em Merenda 
Escolar, garantindo o primeiro 
lugar, na pesquisa realizada pelos 
Indicadores de Satisfação dos Serviços 
Públicos (Indsat) entre os 10 maiores 
municípios do estado.

Março 2019

Secretaria de Educação e 
Cidadania da Prefeitura é uma 
potente máquina em benefício 

da formação das crianças da cidade. 

A Secretaria de Educação e Cidadania 
é dividida em cinco departamentos: 
Administrativo, Manutenção, Apoio 
e Gestão, Educação Básica e Esportes 
Educacionais. 

Nesta edição vamos destacar o 
Departamento de Apoio e Gestão 
(DAG). Nas edições seguintes vamos 
também vamos ficar sabendo dos 
demais departamentos.     

Controle das finanças

Servidor da Prefeitura há 34 anos, 
Paulo Galvão atuou 23 anos no 
Departamento de Finanças da 
Prefeitura, há 11 acompanha e 

Grace Miranda, 
Supervisão de Transporte Interno 

(servidora há 26 anos)

Eu espero trabalhar neste 
setor até a aposentadoria, 
faltam quatro anos, o meu 
tempo na escola também 
foi muito bacana, mas 
aqui, eu sinto que colaboro 
mais, atendendo as escolas 
e os alunos, ser servidora é 
fantástico, tudo de bom!

Para este ano, o orçamento da secretaria de Educação e Cidadania 
é próximo a R$ 650 milhões, superior ao geral de muitas cidades 
médias brasileiras. Para tocar essa máquina com muita eficiência, 
são cerca de 5.500 servidores, estagiários e demais colaboradores.

A

1. Em 1º de janeiro de 2017, a Prefeitura de 
São José dos Campos recebeu uma dívida 
de R$ 127 milhões da gestão anterior 
com o IPSM (Instituto de Previdência do 
Servidor Municipal)

2. Com os esforços realizados pela 
Prefeitura para melhor gestão dos 
recursos, foi possível realizar uma 
negociação com a Secretaria de 
Previdência em Brasília, que permitiu 
à Prefeitura o parcelamento da dívida 
com o IPSM. Até agora, A Prefeitura tem 
cumprido rigorosamente o parcelamento 
e já foram pagos aos IPSM R$ 14,4 milhões.

3. Em março de 2018, a Prefeitura aportou 
ao IPSM mais R$ 3,2 milhões.

4. No último dia 12 de fevereiro, a 
Prefeitura quitou com o IPSM, com o 
aporte de mais R$ 8,3 milhões.

5. A Prefeitura continua concentrando 
esforços para manter a segurança 
financeira para servidores e aposentados.
 
6. A atual gestão municipal foi também a 
primeira a pagar um aporte, robusto, em 
transferência de dinheiro para o IPSM no 
montante de R$ 25,9 milhões. 

7. Para o futuro, também pela primeira 
vez, foi aprovado pelos srs. vereadores 
uma Lei Orçamentária Anual com 
possibilidade de aporte até R$ 77 milhões 
pela Prefeitura ao IPSM.

8. A Prefeitura vai continuar a seguir este 
caminho junto com a direção do IPSM 
para garantir a excelente saúde financeira 
do Instituto e de seus segurados.

Aviso da Prefeitura para os 
servidores da ativa e aposentados 
sobre aporte de recursos ao IPSM

Atendimento

12 a 15/03, das 9h às 16h30, no Paço, Centro de Convivência
12 a 15/03, das 9h às 16h30, Secretaria de Educação e Cidadania
13/03, das 9h às 16h30, secretarias de Esporte e Qualidade Vida
e a de Mobilidade Urbana, no auditório do Centro da Juventude
15/03, das 9h às 16h30, Secretaria da Saúde

Vem aí a
Semana da Mulher

12 a 15/03    atividades nas secretarias abaixo:

Transporte escolar

Informática

Equipe do Departamento de Apoio e Gestão

Participe com sugestões 
para o Nosso Jornal: 
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IPTU: foco no 
atendimento

para facilitar o atendimento para o 
contribuinte”, disse Silvana da Silva, 
do Departamento da Receita, 27 
anos de Prefeitura.
“O trabalho de atendimento à 
população é corrido, mas é muito 
gratificante ajudar as pessoas”, 
afirmou Maria Auxiliadora Pereira, 
fiscal tributário, 29 anos de Prefeitura.

“Nossa rotina no atendimento 
começa às 8h15. Pela manhã, vem 
mais gente. Mas damos conta do 
recado. Resolver os problemas das 
pessoas é prazeroso”, comentou 
Plínio Gomide Ramos, coordenador, 
50 anos de Prefeitura.

de apoio. Segundo dados oficiais, 
em 2017 e 2018, o departamento 
melhorou a eficiência nos processos 
de cada divisão, atingindo uma 
economia de aproximadamente R$ 
10 milhões. Esta diretoria é também 
responsável pela gestão dos recursos 
aplicados pela Prefeitura para 
construção e reformas de escolas.

Transporte interno

No Transporte Interno, um estudo 
realizado pelo DAG otimizou a 
implantação de um sistema de 
monitoramento via GPS em toda 
frota da Secretaria de Educação e 
Cidadania. 

Integração com as escolas

O acompanhamento semanal 
da equipe do DAG nas escolas é 
fundamental para integração do 
departamento com as unidades 
escolares, visando a excelência nos 
serviços prestados. 

Solange Soleo, servidora há 16 anos, 
classifica a ação como inovadora. “É 

controla os contratos da Secretaria de 
Educação e Cidadania.

 “Quando converso com as pessoas, 
percebo a satisfação que os munícipes 
têm em viver nesta cidade. E eu me 
orgulho em fazer parte e contribuir 
com a administração da nossa cidade 
no setor de Educação”, contou. 

O cuidado com a merenda

“Trabalhar com a merenda escolar 
é uma experiência única. Todos 
educadores deveriam passar por 
esse processo”, disse Enilce Capete, 
servidora da Prefeitura há 20 anos.

Apoio e gestão

O Departamento de Apoio e Gestão 
é responsável por diversas ações de 
suporte logístico e administrativo-
financeiro na Rede de Ensino 
Municipal. Sua principal atribuição é 
definir, planejar, executar e medir as 
atividades com foco na otimização de 
tempo e economia de recursos. 

O DAG é composto por nove divisões 

uma interação em que visitamos as 
escolas para conhecer a realidade e a 
necessidade de cada uma”, afirmou. 

Controladoria

Na Controladoria Financeira, o DAG 
finalizou 2018 com a melhor aplicação 
do ensino já realizada, utilizando 99% 
dos recursos próprios disponibilizados 
para a educação. 

No setor de Suprimentos, 100% dos 
alunos da REM receberam material 
escolar de qualidade. 

A Divisão de Administração de 
Pessoal foi responsável pelo 
processo de contratação de mais de 
6 mil funcionários, entre efetivos e 
temporários. 

Na Merenda, conquistou no último 
semestre de 2018 a posição de Alto 
Grau de Satisfação em Merenda 
Escolar, garantindo o primeiro 
lugar, na pesquisa realizada pelos 
Indicadores de Satisfação dos Serviços 
Públicos (Indsat) entre os 10 maiores 
municípios do estado.

Março 2019

Secretaria de Educação e 
Cidadania da Prefeitura é uma 
potente máquina em benefício 

da formação das crianças da cidade. 

A Secretaria de Educação e Cidadania 
é dividida em cinco departamentos: 
Administrativo, Manutenção, Apoio 
e Gestão, Educação Básica e Esportes 
Educacionais. 

Nesta edição vamos destacar o 
Departamento de Apoio e Gestão 
(DAG). Nas edições seguintes vamos 
também vamos ficar sabendo dos 
demais departamentos.     

Controle das finanças

Servidor da Prefeitura há 34 anos, 
Paulo Galvão atuou 23 anos no 
Departamento de Finanças da 
Prefeitura, há 11 acompanha e 

Grace Miranda, 
Supervisão de Transporte Interno 

(servidora há 26 anos)

Eu espero trabalhar neste 
setor até a aposentadoria, 
faltam quatro anos, o meu 
tempo na escola também 
foi muito bacana, mas 
aqui, eu sinto que colaboro 
mais, atendendo as escolas 
e os alunos, ser servidora é 
fantástico, tudo de bom!

Para este ano, o orçamento da secretaria de Educação e Cidadania 
é próximo a R$ 650 milhões, superior ao geral de muitas cidades 
médias brasileiras. Para tocar essa máquina com muita eficiência, 
são cerca de 5.500 servidores, estagiários e demais colaboradores.

A

1. Em 1º de janeiro de 2017, a Prefeitura de 
São José dos Campos recebeu uma dívida 
de R$ 127 milhões da gestão anterior 
com o IPSM (Instituto de Previdência do 
Servidor Municipal)

2. Com os esforços realizados pela 
Prefeitura para melhor gestão dos 
recursos, foi possível realizar uma 
negociação com a Secretaria de 
Previdência em Brasília, que permitiu 
à Prefeitura o parcelamento da dívida 
com o IPSM. Até agora, A Prefeitura tem 
cumprido rigorosamente o parcelamento 
e já foram pagos aos IPSM R$ 14,4 milhões.

3. Em março de 2018, a Prefeitura aportou 
ao IPSM mais R$ 3,2 milhões.

4. No último dia 12 de fevereiro, a 
Prefeitura quitou com o IPSM, com o 
aporte de mais R$ 8,3 milhões.

5. A Prefeitura continua concentrando 
esforços para manter a segurança 
financeira para servidores e aposentados.
 
6. A atual gestão municipal foi também a 
primeira a pagar um aporte, robusto, em 
transferência de dinheiro para o IPSM no 
montante de R$ 25,9 milhões. 

7. Para o futuro, também pela primeira 
vez, foi aprovado pelos srs. vereadores 
uma Lei Orçamentária Anual com 
possibilidade de aporte até R$ 77 milhões 
pela Prefeitura ao IPSM.

8. A Prefeitura vai continuar a seguir este 
caminho junto com a direção do IPSM 
para garantir a excelente saúde financeira 
do Instituto e de seus segurados.

Aviso da Prefeitura para os 
servidores da ativa e aposentados 
sobre aporte de recursos ao IPSM

Atendimento

12 a 15/03, das 9h às 16h30, no Paço, Centro de Convivência
12 a 15/03, das 9h às 16h30, Secretaria de Educação e Cidadania
13/03, das 9h às 16h30, secretarias de Esporte e Qualidade Vida
e a de Mobilidade Urbana, no auditório do Centro da Juventude
15/03, das 9h às 16h30, Secretaria da Saúde

Vem aí a
Semana da Mulher

12 a 15/03    atividades nas secretarias abaixo:

Transporte escolar
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CUIDANDO DO FUTURO 
DE NOSSAS CRIANÇAS
Do berçário à Educação de Jovens e Adultos (EJA), a potente Secretaria de Educação e Cidadania 
é movida por cerca de 5.500 servidores, estagiários e demais colaboradores, que acolhem 68mil 
pessoas entre bebês, crianças, adolescentes e adultos de nossa cidade.     Págs 3 e 4Envie sua sugestão de matéria para o NOSSO JORNAL.

      nossojornal@sjc.sp.gov.br            3947-8072
Confira a edição on-line: www.sjc.sp.gov.br/nossojornal

Aumento do efetivo, mais 
equipamentos e melhorias na 
infraestrutura. É com esses resultados 
positivos que a Guarda Civil Municipal 
de São José dos Campos comemorou 
no final de janeiro, no Cefe (Centro de 
Formação do Educador), os 31 anos 
da corporação.
A novidade deste ano foi a presença 
dos 70 alunos do curso de formação 
que estão se preparando para assumir 
o posto de guardas municipais. 
Agora, a GCM passou a contar com 
347 integrantes. Nos últimos dois 
anos a corporação passou por um 
processo acelerado de recuperação 
e melhoria de sua infraestrutura. 
Foram adquiridos novos fardamentos, 
armas e veículos. O destaque foi a 
substituição de viaturas por veículos 
100% elétricos.
A Guarda Civil Municipal foi criada 
em 6 de janeiro de 1988, como uma 
instituição de caráter civil, responsável 
por zelar pelos bens, serviços e 

instalações públicos. Faz policiamento 
preventivo e também atende 
ocorrências, de maneira a orientar, 
advertir ou prender em flagrante 
delito. A corporação mantém efetivo 
24 horas nas ruas e ajuda a coibir atos 
de vandalismo.

Homenagens

Durante a solenidade foram prestadas 
três homenagens. Os GCM’s primeira 
classe Denis Willian da Silva Amaral e 
Jonas de Castro Brasilio se destacaram 
pelo maior número de ocorrências 
atendidas em 2018, cerca de 200; 
a inspetora regional Maria Ondina 
Barboza aposentou-se após 23 anos 
de trabalho na Guarda; e a GCM 
primeira classe Edneide Gonçalves da 
Silva Santos recebeu homenagem em 
nome do Programa Anjos da Guarda, 
que leva informação para a Rede de 
Ensino Municipal, além de outros 
públicos.

Começa - 07/03 Até - 15/03

No dia 31/01, um grupo de 300 novos 
professores efetivos participou das 
atividades de integração promovidas 
pela Secretaria de Educação e 
Cidadania. O evento ocorreu no 
Cefe (Centro de Formação do 
Educador) sob a coordenação da 
equipe da Divisão de Treinamento e 
Desenvolvimento, da Secretaria de 
Gestão Administrativa e Finanças. 
No encontro, os educadores 
receberam orientações sobre as 
estruturas física e organizacional da 
Prefeitura, bem como as atribuições 
do cargo.
Formada há 9 anos, a pedagoga Kátia 

Mariano está cheia de planos para a 
nova fase. “Estou muito feliz com essa 
oportunidade. Atuar como servidora 
pública municipal vai agregar bons 
conhecimentos e essa é uma grande 
conquista”, contou. Morador de  
Paraibuna, o professor Diego Rocha 
já está com a mudança pronta para 
iniciar os trabalhos em São José dos 
Campos. “É um acolhimento muito 
bom. Deixa a gente por dentro de 
todas as atribuições que competem 
ao cargo. Ingressar e contribuir com 
a educação das crianças é muito 
importante, ser professor é um 
presente, uma realização”.

Um total de 1.880 novos professores 
serão contratados pela Prefeitura, 
por meio da Secretaria de Educação e 
Cidadania, no decorrer deste ano. 

Os educadores deverão preencher os 
cargos vagos por aposentadorias e 
abertos em razão da criação de novas 
salas de aulas, com as construções de 
novas unidades escolares, ampliação 
e reforma de outras unidades.

Mais educadores

Uma turma de 120 estagiários da 
Prefeitura participou dia 19/02, na 
Câmara Municipal, das atividades 
de integração. Eles foram recém-
contratados por meio do Ciee (Centro 
Integração Empresa-Escola). A 
contratação de estagiários foi retomada 
pela Prefeitura em janeiro de 2017. 
Desde então, já foram contratados 
3.191 estudantes de, praticamente, 
todas as áreas. A cada ano, estagiam 
nas diversas secretarias municipais 
cerca de 1.500 estudantes. Na área de 

Pedagogia, por exemplo, a Prefeitura é 
a maior contratante de estagiários do 
município. 
Para muitos jovens, o estágio significa a 
primeira oportunidade de vivenciar um 
ambiente de trabalho na área da futura 
formação. “Fui aprovada no processo 
seletivo e esta é a minha primeira 
vez em que estou estagiando na área 
que optei. A Prefeitura me deu uma 
grande oportunidade”, disse Yasmin 
Ferreira Martins, 21 anos, do 3° ano de 
Jornalismo.

Primeiro contrato de trabalho

Em breve, a Prefeitura também contará com mais 100 agentes de combate às endemias (ACE) que 
trabalharão na Secretaria de Saúde. Esse profissional atua nas ruas em visitas às casas de moradores 
que podem ser acometidos por alguma endemia. Diferente de epidemia, uma doença que se espalha, a 
endemia se manifesta numa determinada região.

Agente de endemias

Mais consultas

A Santa Casa de São José começou 
a atender dia 25/02, as consultas 
ginecológicas dos pacientes da rede 
pública de saúde. A iniciativa é fruto 
da parceria entre a Prefeitura e a 
entidade, por meio da Secretaria de 
Saúde, que possibilitará a ampliação 
do programa de Saúde da Mulher 
no âmbito do SUS (Sistema Único de 
Saúde). O contrato prevê a oferta de 
2.700 consultas ginecológicas.

Carreira profissional

A escolha pela futura profissão 
sempre gera dúvidas entre os jovens. 
Visando facilitar esse entendimento, 
um grupo de cerca de 80 alunos do 
9º ano, a Emef Possidônio José de 
Freitas, no Galo Branco, participou no 
dia 25/02, do projeto Nosso Futuro 
em Construção. A iniciativa é da 
Secretaria de Educação e Cidadania, 
que realizará encontros mensais com 
palestras de profissionais de diversas 
áreas. 

Rotatória do Gás

A Secretaria de Gestão Habitacional 
e Obras deu início à construção 
da Rotatória do Gás, no Jardim 
Americano. Pelo local passam 
dezenas de linhas de ônibus e 
milhares de veículos. Com o objetivo 
de melhorar o trânsito na avenida 
Tancredo Neves e estrada do Cajuru, 
a  obra de mobilidade terá uma 
passagem de nível inferior. Também 
haverá melhorias na acessibilidade e 
segurança para pedestres e ciclistas.

Monitoramento por Satélite

Técnicos da Secretaria de Urbanismo 
e Sustentabilidade realizaram dia 
21/02, uma apresentação sobre o 
Projeto Observa para o Conselho 
Gestor da APA (Área de Proteção 
Ambiental) de São Francisco Xavier. 
O projeto visa o monitoramento com 
imagens de satélite de alta resolução 
para detectar alterações no território 
municipal. São José é o primeiro 
município do país a utilizar, de forma 
inovadora, essa tecnologia para o 
controle ambiental.

Desapego de móveis e utensílios
Você já reparou quantos equipamentos da Prefeitura como móveis, utensílios 
e eletroeletrônicos, entre outros, são devolvidos ao Almoxarifado a cada 
reforma ou readequação de setores? Para tentar minimizar essas ocorrências, 
a Secretaria de Gestão Administrativa criou o  Desapego, um sistema 
coordenado pela Divisão de Treinamento. A medida é válida somente para 
equipamentos em bom estado e com placa patrimonial.

Como participar
Envie e-mail comunicando a 
disponibilidade de transferência para: 
raphael.barbosa@sjc.sp.gov.br

Mais informações:
Tel. 3947-8097

Equipe do Almoxarifado
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Aumento do efetivo, mais 
equipamentos e melhorias na 
infraestrutura. É com esses resultados 
positivos que a Guarda Civil Municipal 
de São José dos Campos comemorou 
no final de janeiro, no Cefe (Centro de 
Formação do Educador), os 31 anos 
da corporação.
A novidade deste ano foi a presença 
dos 70 alunos do curso de formação 
que estão se preparando para assumir 
o posto de guardas municipais. 
Agora, a GCM passou a contar com 
347 integrantes. Nos últimos dois 
anos a corporação passou por um 
processo acelerado de recuperação 
e melhoria de sua infraestrutura. 
Foram adquiridos novos fardamentos, 
armas e veículos. O destaque foi a 
substituição de viaturas por veículos 
100% elétricos.
A Guarda Civil Municipal foi criada 
em 6 de janeiro de 1988, como uma 
instituição de caráter civil, responsável 
por zelar pelos bens, serviços e 

instalações públicos. Faz policiamento 
preventivo e também atende 
ocorrências, de maneira a orientar, 
advertir ou prender em flagrante 
delito. A corporação mantém efetivo 
24 horas nas ruas e ajuda a coibir atos 
de vandalismo.

Homenagens

Durante a solenidade foram prestadas 
três homenagens. Os GCM’s primeira 
classe Denis Willian da Silva Amaral e 
Jonas de Castro Brasilio se destacaram 
pelo maior número de ocorrências 
atendidas em 2018, cerca de 200; 
a inspetora regional Maria Ondina 
Barboza aposentou-se após 23 anos 
de trabalho na Guarda; e a GCM 
primeira classe Edneide Gonçalves da 
Silva Santos recebeu homenagem em 
nome do Programa Anjos da Guarda, 
que leva informação para a Rede de 
Ensino Municipal, além de outros 
públicos.

Começa - 07/03 Até - 15/03

No dia 31/01, um grupo de 300 novos 
professores efetivos participou das 
atividades de integração promovidas 
pela Secretaria de Educação e 
Cidadania. O evento ocorreu no 
Cefe (Centro de Formação do 
Educador) sob a coordenação da 
equipe da Divisão de Treinamento e 
Desenvolvimento, da Secretaria de 
Gestão Administrativa e Finanças. 
No encontro, os educadores 
receberam orientações sobre as 
estruturas física e organizacional da 
Prefeitura, bem como as atribuições 
do cargo.
Formada há 9 anos, a pedagoga Kátia 

Mariano está cheia de planos para a 
nova fase. “Estou muito feliz com essa 
oportunidade. Atuar como servidora 
pública municipal vai agregar bons 
conhecimentos e essa é uma grande 
conquista”, contou. Morador de  
Paraibuna, o professor Diego Rocha 
já está com a mudança pronta para 
iniciar os trabalhos em São José dos 
Campos. “É um acolhimento muito 
bom. Deixa a gente por dentro de 
todas as atribuições que competem 
ao cargo. Ingressar e contribuir com 
a educação das crianças é muito 
importante, ser professor é um 
presente, uma realização”.

Um total de 1.880 novos professores 
serão contratados pela Prefeitura, 
por meio da Secretaria de Educação e 
Cidadania, no decorrer deste ano. 

Os educadores deverão preencher os 
cargos vagos por aposentadorias e 
abertos em razão da criação de novas 
salas de aulas, com as construções de 
novas unidades escolares, ampliação 
e reforma de outras unidades.

Mais educadores

Uma turma de 120 estagiários da 
Prefeitura participou dia 19/02, na 
Câmara Municipal, das atividades 
de integração. Eles foram recém-
contratados por meio do Ciee (Centro 
Integração Empresa-Escola). A 
contratação de estagiários foi retomada 
pela Prefeitura em janeiro de 2017. 
Desde então, já foram contratados 
3.191 estudantes de, praticamente, 
todas as áreas. A cada ano, estagiam 
nas diversas secretarias municipais 
cerca de 1.500 estudantes. Na área de 

Pedagogia, por exemplo, a Prefeitura é 
a maior contratante de estagiários do 
município. 
Para muitos jovens, o estágio significa a 
primeira oportunidade de vivenciar um 
ambiente de trabalho na área da futura 
formação. “Fui aprovada no processo 
seletivo e esta é a minha primeira 
vez em que estou estagiando na área 
que optei. A Prefeitura me deu uma 
grande oportunidade”, disse Yasmin 
Ferreira Martins, 21 anos, do 3° ano de 
Jornalismo.

Primeiro contrato de trabalho

Em breve, a Prefeitura também contará com mais 100 agentes de combate às endemias (ACE) que 
trabalharão na Secretaria de Saúde. Esse profissional atua nas ruas em visitas às casas de moradores 
que podem ser acometidos por alguma endemia. Diferente de epidemia, uma doença que se espalha, a 
endemia se manifesta numa determinada região.

Agente de endemias

Mais consultas

A Santa Casa de São José começou 
a atender dia 25/02, as consultas 
ginecológicas dos pacientes da rede 
pública de saúde. A iniciativa é fruto 
da parceria entre a Prefeitura e a 
entidade, por meio da Secretaria de 
Saúde, que possibilitará a ampliação 
do programa de Saúde da Mulher 
no âmbito do SUS (Sistema Único de 
Saúde). O contrato prevê a oferta de 
2.700 consultas ginecológicas.

Carreira profissional

A escolha pela futura profissão 
sempre gera dúvidas entre os jovens. 
Visando facilitar esse entendimento, 
um grupo de cerca de 80 alunos do 
9º ano, a Emef Possidônio José de 
Freitas, no Galo Branco, participou no 
dia 25/02, do projeto Nosso Futuro 
em Construção. A iniciativa é da 
Secretaria de Educação e Cidadania, 
que realizará encontros mensais com 
palestras de profissionais de diversas 
áreas. 

Rotatória do Gás

A Secretaria de Gestão Habitacional 
e Obras deu início à construção 
da Rotatória do Gás, no Jardim 
Americano. Pelo local passam 
dezenas de linhas de ônibus e 
milhares de veículos. Com o objetivo 
de melhorar o trânsito na avenida 
Tancredo Neves e estrada do Cajuru, 
a  obra de mobilidade terá uma 
passagem de nível inferior. Também 
haverá melhorias na acessibilidade e 
segurança para pedestres e ciclistas.

Monitoramento por Satélite

Técnicos da Secretaria de Urbanismo 
e Sustentabilidade realizaram dia 
21/02, uma apresentação sobre o 
Projeto Observa para o Conselho 
Gestor da APA (Área de Proteção 
Ambiental) de São Francisco Xavier. 
O projeto visa o monitoramento com 
imagens de satélite de alta resolução 
para detectar alterações no território 
municipal. São José é o primeiro 
município do país a utilizar, de forma 
inovadora, essa tecnologia para o 
controle ambiental.

Desapego de móveis e utensílios
Você já reparou quantos equipamentos da Prefeitura como móveis, utensílios 
e eletroeletrônicos, entre outros, são devolvidos ao Almoxarifado a cada 
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