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Com uma ex-
posição de brinque-
dos produzidos por 
crianças, com apoio 
de pais e responsáveis, 
a Secretaria Municipal 
de Educação da Pre-
feitura de Serra Negra 
encerrou a edição de 
2022 do Projeto sobre 
Cuidados com o Meio 
Ambiente, voltado aos 
alunos de pré I, pré 
II e primeiro ano do 
ensino fundamental 
das EMEBs.

Com mentes ab-
ertas e possibilidades 
ilimitadas, os par-
ticipantes usaram a 
imaginação para pro-
duzir peças inspira-
das e admiráveis que 
permaneceram às 
vistas de outros pais 
e alunos durante uma 
semana nas unidades 
escolares.

Durante  todo 
ano, esses estudantes 
participaram de ativi-
dades que os levaram a 
ter mais informações a 
respeito da importân-
cia da preservação. To-
das as ações propostas 
foram embasadas no 
livro adotado para a 
finalidade: “As aventu-
ras dos Pensamentos 

Mágicos, até as aves 
se encontram”.

Houve aulas-pas-
seios no Bio Parque 
Serra Negra, no Bairro 
da Serra, oportuni-
dades em que as crian-
ças conheceram mais 
sobre a fauna e flora 
locais, bem como se 
identificaram com os 
personagens do livro 
base do projeto, uma 
vez que a história 
acontece naquela 
propriedade rural. As 
visitas foram monito-
radas por funcionários 
do Bio Parque, pelo 
biólogo Marcelo e pelo 
proprietário, o veter-
inário Daniel Chabu.

Uma parceria com 
o Consórcio Intermu-
nicipal de Saneamento 
Básico da Região do 
Circuito das Águas 
Paulista (Cisbra) pos-
sibilitou a instalação 

de contentores para 
descarte de material 
reciclável em todas 
as unidades da rede 
municipal de educa-
ção, o que ajudou a 
conscientizar alunos 
e familiares sobre a 
importância do reuso.

“A g r a d e ç o  o 
Prefeito pelo apoio 
oferecido e a equipe 
técnica da Secretaria 
Municipal de Educa-
ção”, disse a Secretária 
de Educação e Cultura. 
Também agradeceu à 
Editora Pensamentos 
Mágicos, Produções 
Jamil Gariba, Eduardo 
Gavioli, autor do livro 
Ricardo Magalhães e 
Daniel Chabu, propri-
etário do Bio Parque 
de Serra Negra. “Pro-
fessores e tutores dos 
alunos também estão 
de parabéns”, final-
izou.

Exposição marca encerramento do 
projeto Cuidados com o Meio Ambiente 

da Rede Municipal de Ensino

A Prefeitura de 
Serra Negra, por 
meio da Secretar-
ia de Agricultura e 
Desenvolvimento 
Rural, recebeu um 
trator New Holland, 
modelo TR-75, de 85 
cavalos. A máquina 
e outros implemen-
tos agrícolas foram 
obtidas por meio 

de convênio com o 
Governo do Estado 
junto à Secretária de 
Agricultura e Abas-
tecimento do Estado 
de São Paulo.

Um distribuidor 
de calcário, um distri-
buidor de sementes, 
um pulverizador e 
uma grade aradora 
completaram a lista 

de equipamentos.
O Programa Pa-

trulha Agrícola é uma 
ferramenta bastante 
útil para a prestação 
de serviços públicos 
a pequenos produ-
tores rurais que nãos 
dispõem de vários 
equipamentos ne-
cessários para garan-
tir sua produção.

Município recebeu 
equipamentos do 

Programa Patrulha 
Agrícola
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Foi concluído o curso de pane-
tones doces e salgados, promovido 
pelo Fundo Social de Solidariedade, 
na Escola Profissionalizante José 
Aparecido Franco de Godoy. Na 
noite de sexta-feira, 18 de novem-
bro, a Primeira-Dama e Presidente 
do Fundo Social de Solidariedade 
realizou a entrega de certificados 
para sete alunos da terceira turma. 
Ao todo, 34 pessoas fizeram o 
curso, sob orientação da Professora 
Ana Maria Orággio.

O aluno Achiles Ribeiro Catini, 
que já participou de outros cur-
sos promovidos pela Prefeitura 
através do Fundo Social, também 
comentou sobre a possibilidade 
de obter um emprego ou uma 
renda extra.

“Hoje sou um profissional de 
corte e costura graças aos cursos 
que a Prefeitura promoveu. Fiz 
corte e costura e modelagem, trab-
alho na área há muitos anos e estou 
fazendo os cursos de panetones e 
tortas agora mais por hobby, mas a 
Prefeitura proporciona coisas muito 
boas para o ganha pão de cada dia, 
o que é muito importante, além de 
ser uma terapia”, comentou.

“Melhora muito mais a qualifica-
ção da pessoa, possibilita trabalhar 
em casa e também nos hotéis, por 
exemplo, já que nossa rede hotelei-
ra é muito grande”, acrescentou.

Achiles também agradeceu à 
Presidente do Fundo Social pelo 

empenho em acompanhar todas 
as atividades. “Isso mostra que 
ela realmente tem interesse na 
formação das pessoas da cidade. É 
muito importante as autoridades 
se inteirarem do que está acon-
tecendo. Agradeço à Prefeitura por 

proporcionar esse curso, principal-
mente numa cidade turística como 
a nossa”, concluiu.

Nesta semana, foi iniciado o 
curso de bolos e tortas, com uma 
estimativa de também de formar 
o mesmo número de alunos.

Concluído curso de panetones do 
Fundo Social de Solidariedade

AVISO DE SUSPENSÃO E NOVA 
DATA PARA ABERTURA. PRE-
GÃO PRESENCIAL N° 185/2022. 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MO-
CHILAS EM TECIDO NYLON OU 
LONA QUE SERÃO UTILIZADOS 
PELOS ALUNOS DAS ESCOLAS 
MUNICIPAIS. Fica suspensa 
a sessão marcada para o dia 
28/11/2022 às 10h00, tendo 
em vista alteração feita em 
edital. Retificado o Edital, fica 
aprazada NOVA DATA, ou seja, 
dia 07/12/2022 às 10h00 a 
abertura da sessão de licitação. 
O Edital em inteiro teor estará 
à disposição dos interessados, 
no site do Município, através do 
portal www.serranegra.sp.gov.
br, pelo e-mail licitacao@serra-
negra.sp.gov.br ou retirado gra-
tuitamente no balcão do setor 

de licitações da Prefeitura da 
Estância Hidromineral de Serra 
Negra, sito à Praça John F. Ken-
nedy, s/n, Centro, em dias úteis, 
das 08h00m às 17h00m, de-
vendo o interessado trazer sua 
mídia específica para cópia (cd/
dvd, pendrive, etc). Informa-
ções: (19) 3892-9600. Serra Ne-
gra, 23 de Novembro de 2022. 
Dr. ELMIR KALIL ABI CHEDID. 
Prefeito Municipal.

AVISO DE REABERTURA DE LICI-
TAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL N. 
180/2022. OBJETO: FORNECI-
MENTO DE AVENTAIS CANGU-
RU PARA SEREM UTILIZADOS 
PELOS FUNCIONARIOS DAS 
ESCOLAS MUNICIPAIS. NOVA 
DATA: 07/12/2022 - 14H00M. 
O Edital em inteiro teor estará 

à disposição dos interessados, a 
partir do dia 24/11Hidromineral 
de Serra Negra, sito à Praça John 
F. Kennedy, s/n, Centro, em dias 
úteis, das 08h00m às 17h00m, 
devendo o interessado trazer 

sua mídia específica para cópia 
(cd/dvd, pendrive, etc). Infor-
mações: (19) 3892-9600. Ser-
ra Negra, 23 de Novembro de 
2022. Dr. ELMIR KALIL ABI CHE-
DID. Prefeito Municipal.

AVISOS DO SETOR DE COMPRAS,CONTRATOS E LICITAÇÕES DA 
PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA
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EDITAL PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA 

A Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Serra Negra, no uso de suas 

atribuições, torna público que está aceitando receber currículos para contratação de 

Motoristas de Ambulância. 

O presente edital se faz necessário visando repor o quadro de funcionários do setor de 

transporte de pacientes, evitando prejuízos aos serviços essenciais e contínuos. 

1. DOS CRITÉRIOS PARA CONTRATAÇÃO 

- Ensino Médio Completo; 

- CNH “C” ou superior; 

- Certificado do Curso de Condutor de Veículo de Emergência Reconhecido pelo DETRAN; 

- Maior de 21 anos de idade; 

- Atestado ou Certidão de Experiência em atendimento de urgência e emergência de no 

mínimo 12 meses; 

- Gozar de boa saúde física e mental e não possuir deficiência incompatível com o exercício 

das atividades que competem o cargo. 

2. DA JORNADA E DO VALOR 

- O cargo terá jornada de 12 x 36; 

- O salário base do cargo será de R$ 1.550,59 (Hum mil, quinhentos e cinquenta reais e 

cinquenta e nove centavos) 

Nota: Os horários de início e término da jornada serão definidos pela Secretaria de Saúde de 

acordo com a necessidade. 

3. DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO 

Conduzir veículos de Unidades de Suporte Básico - USB e Unidades de Suporte Avançado - 

USA, destinados ao atendimento, remoção e transporte de pacientes, conforme designação 
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da regulação, para prestação de socorro às vítimas de trauma e atendimentos clínicos. 

Manter e dirigir as unidades moveis dos serviços com zelo, segurança e direção defensiva, 

respeitando as normas do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, bem como as normas 

específicas para trânsito de ambulâncias, para adequada utilização do recurso e qualidade 

nos atendimentos. Manter contato com a Central de Regulação, via rádio ou telefone, para 

alinhamento de orientações e obtenção da qualidade nos atendimentos. Conhecer 

integralmente a funcionalidade e tipos de materiais que compõem as USB`s e USA`s. Atuar 

junto às equipes de saúde nos gestos básicos de suporte à vida, nas imobilizações e 

transporte de vítimas, nas medidas de reanimação cardiorrespiratória básica e demais 

procedimentos básicos concernentes ao Protocolo de Suporte Básico e Avançado de Vida, 

para o adequado auxílio na assistência aos pacientes. Realizar transporte de pacientes em 

macas, pranchas e similares, segundo técnicas específicas, do local da ocorrência para o 

interior dos veículos de resgate e desses para os hospitais, para auxiliar no salvamento do 

paciente. Manter-se atualizado quanto aos conhecimentos, habilidades e atitudes inerentes 

à sua função, frequentando cursos de atualização e aperfeiçoamento ofertados pelo Núcleo 

de Educação Permanente - NEP ou demais centros de formação, para melhor desempenho 

no atendimento de urgência e emergência à população. Atuar na troca imediata das 

unidades móveis, caso venham a apresentar pane mecânica, elétrica ou demais formas de 

inoperância, auxiliando na montagem e na desmontagem dos veículos de urgência e 

emergência, para a disponibilização rápida dos serviços ao público. Realizar vistoria das USB`s 

e USA`s sob sua responsabilidade, no início do plantão, identificando, por meio de check-list, 

itens de manutenção básica como níveis de combustível, óleo, água, fluídos, calibragem e 

condição de uso dos pneus, sistemas de ignição, sistemas de transmissão, luzes de 

sinalização e sirenes e demais possíveis avarias que comprometam a segurança e o adequado 

funcionamento, para uma atuação preventiva e diminuição de manutenções corretivas. 

Auxiliar a equipe de enfermagem no preenchimento do check-list de todos os materiais e 

equipamentos das USB`s e USA`s na entrada do plantão, anotando em formulário próprio, 

para a identificação do nível de adequação. Responsabilizar-se pelo atendimento aos itens de 

manutenção básica possíveis de regularização imediata e direcionar à Coordenação de Frota 

itens que requerem atendimento específico de manutenção profissional. Registrar em livro 

toda e quaisquer intercorrências que destoem da natureza regular do serviço, do 
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funcionamento adequado da base de lotação e do atendimento ao público, para posterior 

conhecimento e devidas providências. Realizar a limpeza do veículo de urgência e auxiliar na 

limpeza dos materiais e equipamentos, de acordo com protocolos estabelecidos, na base de 

origem, para assepsia dos materiais e manutenção. Zelar pela limpeza das viaturas, interna e 

externamente, considerando aspectos básicos de higiene e biossegurança durante o plantão, 

deixando a viatura pronta para atendimento. Utilizar com zelo e cuidado as acomodações, 

veículos, aparelhos e instrumentos colocados para o exercício de sua profissão, ajudando na 

preservação do patrimônio público e servindo como exemplo aos demais funcionários, sendo 

responsável pelo bom uso, para um melhor aproveitamento dos bens e maior durabilidade. 

Conhecer a malha viária local e rede de hospitais na região, para melhor desempenho de 

tempo resposta no atendimento a pacientes que aguardam o serviço de urgência e 

emergência. Utilizar adequadamente mapas geográficos digitais, Sistema de Posicionamento 

Global - GPS e/ou mapas impressos, para facilitação do deslocamento de forma rápida do 

veículo de urgência ao local de atendimento. Portar a Carteira Nacional de Habilitação - CNH 

durante a jornada de trabalho, estando essa em conformidade com o Código de Trânsito 

Brasileiro - CTB, para continuidade da atuação profissional. Submeter-se a testes 

toxicológicos e ao etilômetro, sempre quando solicitado ou sorteado, para a garantia da 

integridade física e psicológica da equipe, pacientes e sociedade. Apresentar-se no horário à 

base estabelecida pela Coordenação, uniformizado e fazendo o adequado uso dos 

Equipamentos Individuais de Proteção - EPI`s, bem como apresentando assepsia pessoal, 

para que integre adequadamente à equipe de trabalho. 

4. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E DE CLASSIFICAÇÃO DA ETAPA DE AVALIAÇÃO 

- A classificação dos candidatos far-se-á em ordem decrescente (maior para o menor) de 

pontos resultantes da soma dos pontos obtidos, conforme quadro de pontuação 

apresentado abaixo: 

Comprovação de curso APH 03 pontos 

Outros cursos na área  01 ponto (para cada curso) 

Experiência Profissional  01 ponto (a cada 02 anos de experiência comprovada) 
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5. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

- Em caso de empate, na etapa de avaliação inicial do Processo seletivo, terá preferência o 

candidato que, sucessivamente: 

a) Tiver maior tempo de experiência na função; 

b) Tiver mais cursos na área; 

c) Persistindo o empate, vencerá o candidato mais idoso, observando ano, mês e dia de 

nascimento. 

 

6. DO LOCAL DE APRESENTAÇÃO DO CURRICULO E DEMAIS DOCUMENTOS 

Os candidatos deverão apresentar o currículo e demais documentos, conforme rol abaixo, na 

Secretaria de Saúde, localizada à Rua Nossa Senhora do Rosário, 630 – Centro – Serra Negra – 

Centro de Convenções – salas 01 e 02, das 08:00 às 17:00. 

 

7. DO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DOS CURRÍCULOS 

Poderão ser utilizados os currículos entregues na Secretaria de Saúde no período de 

28/11/2022 à 02/12/2022. 

 

Serra Negra, 17 de novembro de 2022. 

 

RICARDO FÁVERO MINOSSO 

Respondendo pela Secretaria de Saúde 


