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PREFEITURA ABRE CONCURSO PÚBLICO PARA 
MAIS DE 70 CARGOS EM GUARATINGUETÁ

PREFEITURA DE GUARATINGUETÁ DIVULGA 
NOVO PROCESSO SELETIVO DE ESTÁGIO 

REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES DO 
PEDREGULHO SEGUE EM ANDAMENTO

O 8o FESTIVAL DE TIRA GOSTO 2022 ESTÁ 
SENDO REALIZADO EM GUARATINGUETÁ

GUARATINGUETÁ RECEBERÁ MÓDULO 
ESPORTIVO DO PROJETO "ARENINHA"

As obras no Ginásio Esportivo, 
localizado no bairro do Pedregulho, 
seguem avançando.

O local já recebeu a troca do piso, 
com a substituição do antigo que era 
feito de asfalto pelo novo que é feito 
de concreto usinado. Além disso, o 
piso já recebeu a pintura epóxi com 
as marcações dos esportes praticados 
na quadra.

Atualmente, o telhado está passando 
por manutenção e a próxima etapa 

O 8º Festival de Tira Gosto está 
sendo realizado e vai até este 
domingo (14) em Guaratinguetá 
na Praça Conselheiro Rodrigues 
Alves. O evento mais amado e 
aguardado movimenta o comér-
cio da cidade. 

O festival reúne as melhores 
porções, petiscos e muitos 
shows musicais durante quatro 
dias de evento, com entrada 
gratuita!

A realização do evento é 
da Prefeitura Municipal de 
Guaratinguetá em parceria com 
a ACEG (Associação Comercial 

Guaratinguetá será contemplada 
com o projeto “Areninha”. O módulo 
esportivo está sendo implantado no 
Complexo Esportivo do Pedregulho. 
O espaço contará com uma Quadra 
de Futebol Society, uma Quadra de 
Basquete 3x3, iluminação e ar-
quibancadas.

O local onde serão implantadas as 

A Prefeitura de Guaratinguetá 
lançou nesta última quinta-
-feira (11) o edital para Concur-
so Público para 72 cargos em 
diversas áreas. As inscrições 
começam às 10h do dia 22/08  e 
terminam às 23h59min no dia 
22/09, e devem ser feitas pelo 
site da VUNESP.

São mais de 90 vagas para di-
versos cargos: ajudantes, profes-
sores, médicos, engenheiros e 
muito mais. As vagas são para 
candidatos que possuem ensino 
fundamental, médio e gradu-
ação completa. As taxas de 
inscrições variam conforme a 
ocupação escolhida pelos candi-
datos.

Valor das taxas de inscrições

A Prefeitura, por meio do 
CIEE (Centro de Integração 
Empresa-Escola), abriu na última 
segunda-feira (08), o edital de 
inscrições para o processo sele-
tivo online para contratação de 
estagiários.

As vagas são destinadas aos 
cidadãos que estejam cursando o 
ensino superior nas áreas de:

- Administração de Empresas e 

- Ensino Fundamental R$55,00
- Ensino Médio R$ 80,00
- Ensino Superior R$95,00

Para se inscrever, o candidato 
(durante o período de inscri-
ções) deverá:

a) acessar o site da VUNESP

b) localizar, no site, o “link” 
correlato a este Concurso 
Público;

c) ler, na íntegra, este Edital e 
preencher total e corretamen-
te a ficha de inscrição;

d) transmitir os dados da ins-
crição;

e) imprimir o boleto bancário;

f) efetuar o pagamento da 
taxa de inscrição

Confira todas as informações 
nos edital:

O edital está disponível no site 
da Prefeitura de Guaratinguetá.

Gestão Empresarial;

- Comunicação Social (Jorna-
lismo, Rádio, TV e Internet, 
Marketing e Publicidade e 
Propaganda);

- Direito;

- Engenharia Civil;

- Engenharia Ambiental e 
Sanitária;

- Engenharia Elétrica;

- Pedagogia.

As provas serão realizadas de 
maneira online até às 12h do 
dia 22/08 (quando se encerram 
as inscrições).

Os candidatos interessados 
devem acessar o site do CIEE, 
realizar o cadastro e efetuar a 
inscrição.

Após o ato da inscrição, os 
candidatos já poderão realizar 
a prova.

Confira o edital completo para 
mais detalhes no site do CIEE.

da reforma será a construção de 
novas arquibancadas.

É o esporte de Guaratinguetá evolu-
indo cada vez mais!

e Empresarial de Guaratingue-
tá).

quadras já recebeu a base de con-
creto, atualmente, se prepara para a 
instalação da drenagem, e na se-
quência, a colocação das estruturas 
do módulo esportivo.

Mais esporte e lazer para toda a 
população!
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GUARATINGUETÁ INICIA CAMPANHA DE 
MULTIVACINAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES

SEBRAE OFERECE PALESTRA “COMO 
VENDER PARA O PODER PÚBLICO“ 

GUARATINGUETÁ TERMINA PARTICIPAÇÃO NOS 
JOGOS REGIONAIS DE HANDEBOL COM MEDALHA!

A Prefeitura informou que a 
campanha de multivacinação 
de crianças e adolescentes já 
se iniciou e termina em 9 de 
setembro.

A campanha tem foco em 
vacinar crianças de 1 a 5 anos 
contra a poliomielite, doença 
grave que causa paralisia infan-
til. A campanha também tem 
o objetivo de atualizar a cader-
neta de vacinas, então todas as 
crianças e adolescentes de 0 a 
15 anos podem tomar as vaci-
nas atrasadas.

O SEBRAE oferece no dia 17 de 
agosto, das 19 às 21h, o evento 
“ Como vender para o poder 
público”. A palestra é gratuita, 
organizada para o público de Mi-
cro e Pequenos Empresários com 

No último domingo (7) a equipe de 
Handebol Feminino de Guaratin-
guetá encerrou a participação nos 
Jogos Regionais, conquistando o 
segundo lugar na competição.
A primeira partida aconteceu na 
sexta-feira, contra a equipe de Ca-
raguatatuba, com vitória por 32x5.

No domingo, jogando contra o 
experiente time de Guarulhos, nos-
sas meninas batalharam em uma 
partida cheia de reviravoltas, que 
terminou em 15x14 para a equipe 
adversária.

O jogo foi marcado pela presença 
da campeã mundial de handebol 
pela seleção brasileira, Fabiana 
Diniz (Dara), que demonstrou sua 
habilidade na marcação de diversos 
pontos e construção de jogadas em 
conjunto com as atletas da Secreta-
ria de Esportes.

Todas as unidades de saúde estão 
envolvidas na campanha (exceto a 
UBS Campinho).

Podem ser aplicadas mais de uma 
vacina no dia!

CNPJ.

Aprenda como fornecer produtos 
para o poder público, participar de 
licitações públicas e pregões, e en-
tenda as mudanças em regras váli-
das para 2023.

- 17 de agosto
- Das 19h às 21h

CNPJ obrigatório para inscrever sua 
empresa.

Evento 100% online e gratuito pelo 
YOUTUBE.

Faça sua inscrição pelo link disponí-
vel no site da Prefeitura. Participe!

15 PONTES RURAIS FORAM REFORMADAS EM 2022

EXPOJIPE É REALIZADO EM GUARATINGUETÁ! 

SECRETARIA DE SAÚDE REALIZA 
NEBULIZAÇÃO PARA CONTROLE DA DENGUE

As áreas rurais estão sendo aten-
didas em Guaratinguetá! Entre ja-
neiro e agosto foram reformadas 
15 pontes na área rural. Foram 
atendidas:

-Ponte do Rio Acima
-Ponte da Coloninha
-Passarela Lemes x Colônia Piaguí
-Ponte Morro Azul
-Ponte do Retiro /Taquaral
-Ponte dos Mottas
-Ponte São Sebastião / Pilões
-Ponte provisória dos Lemes
-Ponte das Posses I
-Ponte do Gomeral
-Ponte Mané Carioca
-Ponte da Rocinha
-Ponte do Pessegueiro
-Ponte do Taquaral
-Ponte da Água Branca

No último final de semana foi 
realizado em Guaratinguetá o 
“Expojipe”, no Recinto de Exposi-
ções. O evento contou com apoio 
da Prefeitura de Guaratinguetá 
e teve a presença de um gran-
de público para prestigiar as 
atrações e a competição de jipe 
indoor.

O evento teve competição nas 
categorias de arrancadão na lama 
e desafio. Os vencedores com me-

A Secretaria de Saúde por meio 
da Vigilância Epidemiológica 
realiza regularmente o trabalho 
de combate à dengue.

A nebulização é realizada para 
controlar químicamente os casos 
positivos de dengue. Os casos 
suspeitos de zika, chikungunya e 
febre amarela são nebulizados.

Foram realizadas reparo de cabe-
ceiras, troca de vigas, substituição 
do assoalho, ampliação, dentre 
outras ações de reparo.

A responsável por essas reformas 
é a Secretaria da Agricultura, 
que tem buscado sempre atender 
as necessidades da população e 
executar melhorias fundamentais 
para garantir a segurança e mobi-
lidade dos moradores dos setores 
rurais do município.

lhores tempos foram premiados 
ao fim da disputa. Além disso, 
foi disputado uma corrida a pé 
entre o público presente valendo 
um pneu.

Além da competição de jipe, foi 
montada uma praça de alimen-
tação, exposições na área de 
automóveis e motocicletas, área 
infantil, feira de artesanatos e 
shows.

Os agentes realizam o serviço 
em um raio de 150m em torno 
do imóvel com probabilidade de 
proliferação. O inseticida utiliza-
do se chama Cielo-ULV, ele tem 
função específica para a eli-
minação das fêmeas de Aedes 
Aegypti e necessita de pequena 
quantidade para tratar os locais.

O inseticida tem baixa toxi-
cidade para seres humanos 
e animais domésticos, mas a 
Secretaria de Saúde orienta os 
moradores a esperar em média 
15 minutos para entrar em casa 
novamente.

Os Agentes de Endemia também 
visitam as casas para bloqueio de 
criadouros, eliminação dos casos 
suspeitos e controlar as formas 
imaturas do mosquito, evitando a 
manifestação do mosquito Aedes 

Aegypti. Nas visitas domiciliares é fei-
ta orientação e tratamento de larvici-
das nos ralos.

Guaratinguetá no combate à dengue!

Ao final da partida, ela foi homenage-
ada pela Prefeitura com uma medalha 
de honraria do município, pelo desta-
que em sua carreira, levando o nome 
de Guaratinguetá a ser conhecido 
internacionalmente.

A Prefeitura parabeniza as nossas 
atletas pela conquista, e também toda 
a equipe de professores e comissão téc-
nica que trabalham para formar novos 
atletas para nossa cidade!
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No sábado passado (06) aconte-
ceu a 5ª etapa da Superliga de 
Vôlei Adaptado no Complexo 
Esportivo do Parque do Sol. A 
competição é organizada pela 
Confederação Brasileira de 
Vôlei Adaptado, em parceria 
com a Secretaria de Esportes e 
Fundo Social do município.

São 13 cidades da região do vale 
e do litoral que participam da 
competição.

A competição já está nas fases 
finais, por isso cada vitória 
conta muito! Nesta etapa Guará 
jogou 7 jogos (4 na categoria 
masculina e 3 na categoria 
feminina). Confira abaixo os 
resultados:

Alunos da Rede Pública Munic-
ipal participaram do Concurso 
‘Canguru da Matemática 2022’, 
maior competição de matemáti-
ca do mundo. Ela é realizada 
todos os anos em mais de 80 
países, e conta com cerca de 6 
milhões de participantes.

O concurso é voltado para os 
alunos matriculados desde o 3º 
ano do Ensino Fundamental 
até a 3ª série do Ensino Médio, 
e as inscrições são de respon-
sabilidade de suas respectivas 
escolas. No nosso município, as 
inscrições foram realizadas pela 
EMEF Prof.ª Ana Fausta de 
Moraes, localizada no Jardim 
Aeroporto.

Os testes foram realizados em 
março deste ano, após a escola 
receber as provas e folhas de 
respostas por meio de uma 
plataforma restrita, e aplicada 
pelos professores responsáveis 
pelas turmas. Participaram 34 
alunos do 5º ano, 57 alunos do 
8º ano e 41 alunos do 9º ano, e 
dentre eles tivemos destaques 
com medalhas! Confira abaixo:

- Murilo Henrique Barbosa: 
5°ano F
(Medalha honra ao mérito)

Guaratinguetá conquistou o título de 
Campeã Estadual de Ginástica Rít-
mica categorias Pré-infantil e Juvenil 
neste final de semana. O evento foi 
realizado no município nos dias 6 e 7 
de agosto, no Itaguará Country Club. 
A competição reuniu mais de 80 
atletas de 11 instituições de diversas 
cidades do estado.

Além do título por equipe, nossos 
atletas garantiram diversas medalhas 
nas competições individuais. Partici-
param representando o município 
as ginastas Giulia Penafiel, Nycolle 
Pereira, Helena Silva e Sarah Silva.

Nossas pequenas conseguiram as 
seguintes classificações:

- Pré-infantil Nível 1 (Arco)
1° lugar - Giulia Penafiel
3° lugar - Nycolle Pereira

Foi concluída na sexta-feira pas-
sada (05) a reforma e ampliação 
da ponte que dá acesso aos 8km 
da Estrada das Posses. A Secre-
taria de Agricultura da Prefeitu-
ra, responsável pela manutenção 
de pontes e estradas fora da zona 
urbana, trabalha diariamente 
para entregar mais segurança e 

GUARATINGUETÁ RECEBE 5a“ ETAPA 
DA SUPERLIGA DE VÔLEI ADAPTADO

ALUNOS DE GUARATINGUETÁ SÃO DESTAQUE 
EM COMPETIÇÃO DE MATEMÁTICA

GUARATINGUETÁ É CAMPEÃ 
ESTADUAL DE GINÁSTICA RÍTMICA

REFORMA NA ESTRADA DAS POSSES É FINALIZADA

Categoria Masculino 68 anos
Guaratinguetá 0 x 2 Pindamon-
hangaba

Categoria Feminino 68 anos
Guaratinguetá 2 x 0 Pindamon-
hangaba

Categoria Masculino 58 anos
Guaratinguetá 0 x 2 São José dos 
Campos

Categoria Feminino 58 anos
Guaratinguetá  2 x 0  São José 
dos Campos

Categoria Masculino 45 anos
Guaratinguetá 2 x 0 Lorena
Guaratinguetá 2 x 0 São José do 
Barreiro

Categoria Feminino 45 anos
Guaratinguetá 0 x 2 São José dos 
Campos

A Prefeitura parabeniza a partici-
pação dos atletas de Guaratingue-
tá! 

- Lydia Conceição de Oliveira 
Santos: 8°ano J
(Medalha bronze)

- Melissa Takezawa dos Santos: 
8°ano J
(Medalha honra ao mérito)

- Arthur Loback da Silva: 9°ano 
K
(Medalha bronze)

- Felippe Paiva Barros dos Santos 
Júnior: 9°ano K
(Medalha honra ao mérito)

Os demais alunos, além dos pro-
fessores que aplicaram a prova, 
receberão certificado de partici-
pação.

A Prefeitura e a Secretaria de 
Educação parabenizam e agra-
decem o empenho de nossos 
alunos, professores e a equipe de 
coordenação, que trabalharam 
para trazer os melhores resulta-
dos nesta competição!

(Corda)
2° lugar - Giulia Penafiel

(Mãos livres)
2° lugar - Giulia Penafiel

- Campeã Estadual Categoria pré-
infantil Nível 1 
Giulia Penafiel

- Pré-infantil Nível 2
Sarah Silva
3° lugar  -  Corda
3° lugar - mãos livres
3° lugar - Individual Geral

Parabéns às atletas e às profes-
soras Carol Nogueira, Aline de 
Andrade e Lili.

Guaratinguetá se destaca cada vez 
mais na ginástica rítmica.

comodidade na área rural de 
nossa cidade.

A ampliação foi realizada pre-
vendo o aumento no volume 
e na frequência das chuvas 
intensas, decorrentes de mu-
danças climáticas. A obra traz 
mais segurança aos usuários.
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No último domingo (07), foi re-
alizada a grande final da Copa 
Record de Futsal. Guaratinguetá 
ficou com a segunda colocação 
na competição.

A equipe, que representou a 
nossa cidade, foi formada pe-
los jogadores do YOKA Futsal 

Na sexta-feira passada (05), foi 
realizada ação da Campanha 
Inverno Solidário no bairro João 
Daniel. Foi feito o cadastro das 
famílias em vulnerabilidade 
social na data, e os atendidos 
puderam levar roupas, calçados, 
agasalhos e cobertores dis-
poníveis.

O atendimento foi feito das 
13:30h às 16:30h, na Igreja Nossa 
Senhora do Perpétuo Socorro. 
46 famílias foram assistidas 
nesta oportunidade.

O Fundo Social de Solidarie-
dade continua aceitando doa-
ções. As contribuições podem 

Semana passada foi de preven-
ção da Leishmaniose Visceral. 
A campanha tem como objetivo 
conscientizar e informar sobre 
essa doença infecciosa grave 
que atinge humanos e animais.

A doença é causada por um 
parasita do gênero Leishmania 
e transmitida pela picada de 
um inseto Lutzomyia longipalpis 

GUARATINGUETÁ É VICE-CAMPEÃ 
DA COPA RECORD DE FUTSAL

AÇÃO DA CAMPANHA INVERNO SOLIDÁRIO 
FOI REALIZADA NO BAIRRO JOÃO DANIEL

SEMANA DE PREVENÇÃO DA LEISHMANIOSE VISCERAL

Guaratinguetá, e acabou sendo 
derrotada na grande final pelo 
município de Taubaté por 3 a 2.

Parabéns aos autores do gols na 
partida decisiva, Deninho e De-
nilton, e também a toda a equipe 
pelo ótimo desempenho no torneio

ser feitas através dos postos ofi-
ciais de arrecadação, ou ligando 
para o Fundo Social, a fim de 
agendar retirada pela equipe do 
Fundo Social. Os números de tele-
fone para contato são: 3122-2428 e 
3122-4030.

Colabore! Fazer o bem, faz bem!

infectado, mais conhecido como 
“mosquito palha”. O mosquito cos-
tuma picar humanos e animais ao 
entardecer e durante a noite. É 
necessário ficar atento aos sinto-
mas e também como se prevenir!

Atenção! Esses insetos vivem nas 
proximidades das residências, 
em locais úmidos com sombra e 
acúmulo de material orgânico, 

No final de semana passado, 
Guaratinguetá participou do 1° Fes-
tival de Basquete das equipes sub-16 
masculino, em Taubaté.

O festival contou com 4 equipes:

-Taubaté
-Mogi das cruzes
-Paraisópolis

GUARATINGUETÁ PARTICIPOU DO 1o 
FESTIVAL DE BASQUETE EM TAUBATÉ

-Guaratinguetá

A equipe de Guaratinguetá con-
tou com 15 atletas na faixa etária 
de 13 a 16 anos, que fizeram pela 
primeira vez um jogo oficial com 
arbitragem.

Guaratinguetá sempre apoiando 
o esporte!

principalmente em restos de ali-
mentos, feses de animais, folhas 
e frutos apodrecidos.

Conheça os sintomas:

Em humanos: febre prolongada, 
anemia, emagrecimento, fraque-
za e cansaço, aumento do baço 
e fígado, entre outros.

Em animais: perda de apetite, 
emagrecimento, diarreia e 
vômito, feridas no focinho, orel-
has e na pele, queda de pelos e 
sangramento intestinais.

PREVINA-SE:

- Mantenha a casa, quintal, canis 
e jardins sempre limpos.

-Evite acumular matéria orgânica 
como folhas e frutos, fezes de 
animais e restos de comida.

-Use repelentes.

-Use telas nas janelas e portas e 
embale sempre o lixo.

O diagnóstico da leishmaniose 
humana pode ser feito gratuita-
mente no SUS.

Se você agir, podemos evitar!
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A Secretaria de Meio Ambiente 
vem fazendo nas últimas semanas 
uma série de trabalhos de zela-
doria nas vias do Polo Industrial 
de Guaratinguetá.

As equipes da Frente de Trab-
alho da Secretaria começaram 
as tarefas com a limpeza da 
Rua Quatro do Polo Industrial, 
passando também pela Avenida 
Vereador Cícero Pereira dos 
Santos.

As equipes estão realizando a 

Nesta última quarta-feira (10) a 
Secretaria de Obras Públicas do 
nosso município recebeu a visita 
de representantes da Prefeitura 
de Cachoeira Paulista. O encon-
tro teve como objetivo prestar 
auxílio às autoridades de Ca-
choeira sobre assuntos técnicos 
relacionados à realização e 
fiscalização de obras, bem como 
à realização de projetos.

A equipe técnica da Secretaria 
de Obras, bem como o Secre-
tário Paulo Barros, além dos 
Secretários de Planejamento, 
Gonçalo Cardoso, e de Governo, 

Nesta semana a Secretaria do 
Meio Ambiente segue com os 
trabalhos de zeladoria pelo 
município.

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REALIZA 
TRABALHOS NO POLO INDUSTRIAL

SECRETARIA DE OBRAS RECEBE REPRESENTANTES 
DA PREFEITURA DE CACHOEIRA PAULISTA

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 
REALIZA ZELADORIA NO MUNICÍPIO

zeladoria do bairro, por meio de 
poda, capina e roçada da vegeta-
ção existente nas margens das ruas 
e guias.

João Vaz, detalharam os proces-
sos internos que a Prefeitura 
adota para o controle dos proje-
tos e obras executadas no mu-
nicípio. Também foram mostrados 
os avanços conquistados recente-
mente, como a abertura do Es-
critório de Projetos do município.

Guaratinguetá segue sendo refer-
ência na região, e está sempre 
aberta a ajudar nosso municípios 
próximos para juntos melho-
rarmos os processos de gestão 
e qualidade de vida no Vale 
Histórico.

São diversos os bairros que 
estão recebendo as equipes da 
secretaria, entre eles:

-Vila Bela
-Centro
-Parque do Sol

A zeladoria consiste na roçada 
de canteiros e calçadas, poda de 
árvores e arbustos, remoção de 
pragas, entre outros.

A Prefeitura informou que está sendo 
realizada a pesquisa do Censo 2022 
em Guaratinguetá. Esta pesquisa é 
a única feita em todos os domicílios 
do país para mensurar a realidade 
brasileira com precisão.

A pesquisa é importante para con-
tribuir com tomadas de decisão por 
parte do governo sobre serviços 
básicos à população, como saúde e 
emprego.

Os recenseadores já estão realizando 
visitas domiciliares nos bairros de 
Guaratinguetá. Confira informações:

-Todas as informações são confiden-
ciais e protegidas por sigilo.

-Os recenseadores trabalham uni-
formizados com colete e boné, 
seguindo os protocolos sanitários 
vigentes.

Se quiser confirmar a identidade do 

Setor Educacional - Trabalhar com a 
educação de crianças é uma marca 
da Obra Social Nossa Senhora da 
Glória - Fazenda da Esperança, 
pois desde 1984 desenvolvemos o 
serviço de Educação Infantil, em 
Guaratinguetá/SP.

Por vários anos a entidade foi re-
sponsável por três centros: Francisco 
e Idalina Guimarães, São Francisco e 
São Manoel. Em 2021, foi-nos solic-
itado que assumíssemos mais dois 
centros: Nossa Senhora de Lourdes 
e São Pedro Apóstolo, o que fizemos 

GUARATINGUETÁ RECEBE RECENSEADORES 
PARA PESQUISA DO CENSO 2022

TURISMO - SETOR EDUCACIONAL

recenseador, basta ligar para 0800 
721 8181 ou acessar o site Respon-
dendo do IBGE

Demora a pesquisa?

Não, apenas um único morador 
pode responder e o questionário 
leva em média 15 minutos.

Saiba mais no site: censo2022.ibge.
gov.br

com alegria e amor.

Além de servir como apoio aos 
pais e mães que trabalham duran-
te o dia, os Centros de Educação 
Infantil têm uma missão especial, 
que é preparar as crianças para o 
Ensino Fundamental.

Atualmente, nas cinco escolas, 
são atendidas 807 crianças, todas 
recebendo a mesma formação 
pedagógica e humana.

Informações do Portal da Fazenda. 
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A Secretaria de Meio Am-
biente em parceria com a 
Secretaria de Obras Públicas 
seguem um cronograma de 

trabalho. Este programa é divul-
gado nas redes sociais da pre-
feitura todas as sextas feiras aos 
munícipes.


