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PREFEITURA DIVULGA ATUALIZAÇÕES 
SOBRE O CONCURSO PÚBLICO No° 001/2022

SECRETARIA DA CULTURA DIVULGA 
COMPOSIÇÕES SELECIONADAS PARA 
O 6o° FESTIVAL DE MARCHINHAS

AS ENTREGAS DO IPTU 2023 JÁ COMEÇARAM!

A Prefeitura divulgou nesta última 
semana um novo edital contendo 
as seguintes atualizações sobre o 
Concurso Público n° 001/2022:

- Convocação para prova prática 
do cargo de operador de máquina 
de grande porte
- Divulgação da nota da prova de 
títulos e classificação prévia
- Classificação definitiva para car-
gos com apenas uma fase

Nesta quinta-feira (12), foram divul-
gadas as composições selecionadas 
pelos jurados das 25 concorrentes. 
Os compositores carnavalescos 
vieram de distintas cidades: Apa-
recida, Cachoeira Paulista, Guara-
tinguetá, Jacareí, Pindamonhan-
gaba, Potim, São José dos Campos, 
Taubaté ,Aracaju e Recife , ressal-
tando as tradições da época mais 
animada do ano.

O resultado das 16 selecionadas e 
as datas de ensaio você confere 
agora:

- Dia 25 de janeiro a partir das 
19h no Auditório Museu Frei Gal-
vão, localizado na Praça Conse-
lheiro Rodrigues Alves, 48- Secre-
taria da Cultura- centro.

01 -  Marcha da Abundância - Flá-
vio Augusto Vieira Gonçalves
02 - Ode a Guaratinguetá- Walter 
Leme
03 - Girassol sem sol - Alfredo 
Germano Drumond da Costa Fi-
lho
04 - É Carnaval  - Looppy Neves
05 - Horra Meu - Edson de Souza
06 - Todes Versus Nabundes - Wal-
ter Leme
07 - Meu Cordão - Luis Francisco 
Melo dos Santos
08 - Verdade ou Mentira - Luiz 
Gonzaga de Almeida

- Dia 26 de janeiro a partir das 
19h no Auditório Museu Frei Gal-
vão , localizado na Praça Conse-
lheiro Rodrigues Alves, 48- Secre-
taria da Cultura- Centro.

01 - Hoje eu vou atrás da Banda - 
Jorge Luiz César Ribeiro 
02 - Magia Eterea - João Vitor 
Santos
03 - O Palhaço e a Passista - Loo-
ppy Neve
04 - Marchinha da Reconciliação 
- Donisete de Carvalho Rodrigues
05 - Bicho é Legal - Carlos Alberto 

A Prefeitura informa que os carnês 
do IPTU 2023 serão entregues até 
o dia 20 de janeiro pelos Correios.

O pagamento pode ser feito em 
parcela única, com 5% de desconto 
até dia 10 de fevereiro de 2023. 
A data também é válida para o 
pagamento da primeira parcela 
aos munícipes que optarem 
pelo parcelamento, tendo como 

Para conferir o edital acesse: 
guaratingueta.sp.gov.br

Ferreira Rosa
06 - Tá Tudo Muito Chato - Edson 
Botelho Gonçalves
07 - Todas as Cores - Edson Bote-
lho Gonçalves
08 - Hoje é Carnaval - José Mário 
Leopoldino da Cunha

O Festival acontecerá na Praça 
Conselheiro Rodrigues Alves- Cen-
tro

Dia 27 de janeiro das 19h às 22h 
Primeira eliminatória
Dia 28 de janeiro das 18h às 21h 
Segunda eliminatória
Dia 29 de janeiro das 18h às 21h 
Final

PREMIAÇÃO:
1° lugar > R$ 3.200,00 (Três mil e 
duzentos reais)
2° lugar > R$ 2.200,00 (Três mil e 
duzentos reais)
3° lugar > R$ 1.700,00 (Um mil e 
setecentos reais)

- Melhor Intérprete;
- Melhor Torcida;
- Melhor Figurino;

Preparem a alegria!
Tragam a torcida e venham apro-
veitar!

vencimento o dia 10 dos meses 
subsequentes.

É importante ressaltar que todas as 
agências bancárias e casas lotéricas 
estão autorizadas para recebimento 
do carnê até a data do vencimento. 
Após a data do vencimento, o 
carnê poderá ser pago somente 
nas agências da Caixa Econômica 
Federal e casas lotéricas.

Além disso, os boletos para 
pagamento também já estão 
disponíveis no site da Prefeitura 
pelo caminho: guaratinguetá.sp.gov.
br / Serviços ONLINE / Arrecadação 
/ Emissão 2ª Via de Tributos e 
Taxas, com a inserção da Inscrição 
Imobiliária ou do CPF / CNPJ.

COM ESTÁDIO DARIO RODRIGUES 
LOTADO, ATLÉTICO GUARATINGUETÁ 
FAZ HISTÓRIA APESAR DA ELIMINAÇÃO 
NOS PÊNALTIS PARA O FLUMINENSE

Guaratinguetá recebeu nesta quin-
ta-feira (12), o jogo da Segunda Fase 
da Copa São Paulo de Futebol Jú-
nior, entre Atlético Guaratinguetá 
e Fluminense, do Rio de Janeiro.

O Estádio Dario Rodrigues foi o 
palco que pode prestigiar uma bela 
partida entre as duas equipes, com 
um show da torcida. Com um 0 a 
0 no tempo regulamentar, o jogo 
foi para os pênaltis, onde a equipe 
carioca venceu por 4 a 2. Com o 
resultado, o Atlético está eliminado 

da Copinha.

Apesar da eliminação, contempla-
mos uma linda festa da torcida, que 
apoiou o time estreante durante 
toda a competição! Vale ressaltar 
toda a garra e ímpeto dos jogado-
res, que lutaram bravamente e fize-
ram história em seu primeiro cam-
peonato!

Obrigado a todos que torceram, e 
continuem apoiando e prestigiando 
o esporte em nossa cidade!

E TEM MAIS COPINHA EM GUARATINGUETÁ! 
FLUMINENSE X GOIÁS, JOGO VÁLIDO PELA 3° FASE, SERÁ 
REALIZADO NO ESTÁDIO DARIO RODRIGUES LEITE

Apesar da eliminação do Atléti-
co Guaratinguetá, ainda teremos 
mais Copa São Paulo de Futebol 
Júnior em Guaratinguetá. A par-
tida entre Fluminense e Goiás, va-
lida pela 3° fase da competição, 
será realizada neste sábado (14), 
às 11h, no Estádio Dario Rodrigues 
Leite.

A entrada é franca. Venha pres-
tigiar mais esse grande jogo de 
futebol!
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AÇÕES DA ADL ESTARÃO ACONTECENDO 
DURANTE O MÊS DE JANEIRO°°

Neste mês de janeiro, conti-
nuamos o ADL ( Análise de 
Densidade Larvária) nas resi-
dências de Guaratinguetá. 

A Análise de Densidade Lar-

vária é feita trimestralmente 
com intuito de identificar a 
Infestação pelo mosquito no 
município e fornecer dados 
para as ações de controle do 
vetor.

Por meio da Vigilância Epi-
demiológica da Secretaria da 
Saúde,  as ações serão reali-
zadas durante todo o mês de 
janeiro.

Fique atento!!

PREFEITURA ABRE PROCESSO SELETIVO 
PARA CONTRATAÇÃO DE MONITORES 
TEMPORÁRIOS PARA O QUALIFICA GUARÁ

PREFEITURA INICIA INSTALAÇÃO DE CILINDROS 
DELIMITADORES NAS CICLOFAIXAS 

ASFALTO NOVO EM GUARATINGUETÁ

A Prefeitura abriu nesta última 
semana, o processo seletivo para 
contratação de monitores tem-
porários para ministrar aulas no 
Qualifica Guará. As inscrições 
serão abertas às 8h, do dia 6 de 
janeiro e se encerrarão às 21h, do 
dia 17 de janeiro, ao todo, serão 
disponibilizadas monitorias em 16 
áreas.

Para se inscrever basta acessar 
http://www.publiconsult.com.br/ e 
seguir o passo a passo abaixo:

- Acessar o PAINEL DO CANDI-
DATO
- Selecionar a guia JÁ SOU CA-

A Prefeitura, por meio da Secre-
taria de Segurança e Mobilidade 
Urbana, iniciou nesta semana a 
instalação de cilindros delimitado-
res nas ciclofaixas do município.

A implementação dos equipamen-
tos visa garantir maior segurança 
aos ciclistas que trafegam pela ci-

Já foram iniciadas as obras 
de recapeamento de mais um 
trecho da Avenida Presidente 
Vargas. Dessa vez, o trecho en-
tre a Ponte Ademar de Barros 
e a Igreja de São Pedro, no sen-
tido do bairro da Nova Guará, 
será o beneficiado. 

Essa é mais uma obra que visa 
melhorias nas condições das 
vias e do trânsito no município. 

Vale lembrar que, nos últimos 
meses, diversas vias da cidade 

DASTRADO ou QUERO ME CA-
DASTRAR (neste caso, o candi-
dato deverá preencher os campos)
- Selecionar na guia INSCRIÇÕES 
ABERTAS, o Processo Seletivo n° 
1/2023 da Prefeitura Municipal de 
Guaratinguetá
- Escolher o CARGO/EMPREGO/
FUNÇÃO para qual deseja se in-
screver
- Preencher corretamente o for-
mulário de INSCRIÇÃO
- Clicar na guia GERAR BOLETO 
para visualizar e imprimir boleto 
referente ao pagamento da in-
scrição

A prova objetiva será realizada 
em GUARATINGUETÁ/SP, com 
data de aplicação prevista para 
o dia 29 de janeiro de 2023 (do-
mingo), às 9h. 

Para mais detalhes acesse o edital 
no site da prefeitura:
guaratingueta.sp.gov.br

dade.

Neste primeiro momento, os cilin-
dros serão colocados nos trechos 
mais movimentados das principais 
avenidas, como por exemplo na 
Avenida João Pessoa, no bairro do 
Pedregulho.

como Estrada da Colônia, Ave-
nida da Exposição, Avenida 
Ministro Salgado Filho, Rua 
Comandante Salgado e Ciclovia 
da Avenida João Pessoa foram 
recapeadas.

CODESG DIVULGA EDITAL DE ABERTURA 
DO CONCURSO PÚBLICO No° 001/2023

VOCÊ SABIA QUE PODE GERENCIAR A SUA VAGA 
NA ZONA AZUL POR MEIO DE UM APLICATIVO?

A CODESG informa que encon-
tram-se abertas desde 10/01/2023 
até 09/02/2023, as inscrições para 
o Concurso Público. 

Os interessados poderão escolher 
entre 41 (quarenta e uma) fun-
ções, aquela que se adeque à sua 
escolaridade e aptidão.

Além da área de saneamento, ou-
tros setores serão beneficiados, 
tais como limpeza urbana (coletor 
de lixo), construção civil (pedrei-
ro e auxiliar de construção civil), 
sem falar da função de controla-
dor interno, cuja exigência está 
prevista na Leis das Estatais e seu 
provimento têm sido cobrado in-
sistentemente pelo Ministério Pú-
blico Estadual.

Considerando que o prazo de vi-

Em Guaratinguetá, utilizamos o 
sistema de zona azul nas ruas do 
centro, em que é necessário fa-
zer um pagamento pela quanti-
dade de tempo em que o veículo 
fica estacionado. Esse pagamen-
to pode ser feito pelos parquí-
metros espalhados pela região, 
para os atendentes, e para os 46 
estabelecimentos autorizados a 
fazer a alocação de vagas, mas 
sabia que também é possível pa-
gar por meio de um aplicativo de 
celular?

gência do concurso realizado em 
2019 expirou-se,  essa oportunidade 
foi aproveitada para ampliar o rol 
de funções previstas inicialmente, 
para se criar um cadastro reserva 
para que num futuro próximo, te-
nhamos condições de atender de 
imediato, eventuais necessidades 
da municipalidade.

As inscrições serão realizadas 
através do site:
www.omniconcursospublicos.com.
br

O “Estacionamento Digital” está 
disponível tanto para Android 
quanto para o IOS da Apple, po-
dendo ser baixado na loja oficial 
de cada sistema operacional. Após 
fazer o download, o munícipe 
deve realizar um cadastro, e en-
tão estará pronto para gerenciar 
as vagas e realizar pagamentos.

Confira na imagem um passo a 
passo do processo:



GuaratinguetáDestaqueem
EDIÇÃO 067 - gUARATINGUETÁ 13 de JANEIRO DE 2023

EDUCAÇÃO MUNICIPAL RECEBEU NOTA DO 
IDEB ACIMA DA MÉDIA ESTADUAL EM 2022

FUNDO SOCIAL ABRIRÁ INSCRIÇÕES 
PARA ATIVIDADES E CURSOS DE 
2023 NESTA SEGUNDA-FEIRA (16) 

PREFEITURA ESTÁ REALIZANDO AS 
ETAPAS DE PREPARAÇÃO PARA A 10o° 
CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE

A Secretaria Municipal da Edu-
cação proporcionou neste último 
ano uma série de atividades e 
premiações para nosso município, 
além da inauguração de três no-
vas creches e reforma de 6 qua-
dras escolares.

Em 2022, Guaratinguetá con-
seguiu nota do IDEB acima da 
média estadual e saiu da vigési-
ma para a terceira colocação na 
Região Metropolitana do Vale do 
Paraíba e também obteve desta-
que na Bett Brasil, com a pales-
tra “Transformação Digital em 
Redes de Ensino”.

Outro ponto positivo foi que di-
versos alunos das nossas escolas 

O Fundo Social de Solidarie-
dade abrirá inscrições para as 
atividades e cursos do ano de 
2023 nesta segunda-feira (16). 
São diversas oportunidades 
para os munícipes da melhor 
idade e também para quem 
busca qualificação para gera-
ção de renda.

Para as atividades como volei-
bol adaptado para iniciantes, 
circuito multifuncional, core-
ografia e pilates no solo, para 
realizar a inscrição é neces-
sário ter acima de 55 anos e 
comparecer a sede do Fundo 
(Rua Sargento Baracho, nº 79, 
Vila Paraíba) com os seguin-
tes documentos:

- Atestado médico com data 
recente;
- Comprovante de residência;
- 1 foto 3x4 recente
- Xerox do RG, CPF e cartão 
SUS

Já para os cursos de geração 
de renda como costura bási-
ca, costura industrial e o in-
tensivo de padaria artesanal 
(realizado na ASABEN), para 
se inscrever é necessário ter 
acima de 18 anos e compare-
cer ao Fundo Social munido 

A Prefeitura, por meio da Se-
cretaria de Saúde, está reali-
zando as etapas de preparação 
para a 10° Conferência Muni-
cipal de Saúde. Atualmente, 
a etapa Pré-Conferência está 
aberta para participação de 
todos os munícipes interessa-
dos. Existem três maneiras de 
participar:

- Preenchendo o formulário 
por meio do QRCode abaixo
- Indo até a sua Unidade de 
Saúde e deixando a sua suges-
tão
- Fazendo contato com o CO-

se destacaram com premiação na 
OBA, Olimpíadas do Bicentenário 
da Independência do Brasil e OB-
MEP. Além disso, foram inaugu-
radas três novas creches somente 
este ano, nos bairros da Rocinha, 
Parque Santa Clara e Parque do 
Sol.

Mais um destaque foram os pro-
fissionais da educação que obtive-
ram desempenhos relevantes em 
diversos concursos como o Prêmio 
Boas Práticas Pedagógicas para 
educadores da Educação Infantil, 
e também a Coordenadora Peda-
gógica Aldine da Cunha venceu o 
prêmio Flupp de Educação 2022. 
Juntamente a esses prêmios, a 
professora Elis Regina foi premia-
da no Concurso Cultural do Pro-
grama Caminhos para a Cidada-
nia, do Grupo CCR. 

A educação de Guaratinguetá é 
um dos pontos de orgulho para 
nossos munícipes e continuaremos 
trabalhando para cada dia melho-
rar mais.

de:
- 1 foto;
- Comprovante de residência;
- Xerox cartão SUS,  RG e CPF

Confira as vagas e horários 
de cada atividade:

- Voleibol adaptado para ini-
ciantes, no CEU - Beira Rio: 
15 vagas
Terça e Quinta - 8h às 10h

- Pilates:  20 vagas por perí-
odo 
Segunda e Quarta - 9:30h  / 
Terça e Quinta - 7:30h; 9:30h 
e 15:30h 

- Circuito multifuncional: 50 
vagas
Terça e Quinta - 8:30h

- Coreografia: 10 vagas
Segunda, Quarta e Sexta - 
8:30h

- Costura Básica: 20 vagas por 
turma
Segunda e Quarta ou Terça e 
Quinta em dois horários: 14h 
às 17h ou 18h às 21h 

- Costura Industrial: 20 vagas 
por turma
Segunda e Quarta ou Terça e 

MUS (Conselho Municipal de 
Saúde) pelo Tel: 3132-2357, ou 
indo até o local na Rua Cel. Pi-
res Barbosa, 184, Centro, e dei-
xando sua sugestão

As propostas devem ser de in-
teresse coletivo e serão recebi-
das de 03 a 31 de janeiro de 
2023. Vale lembrar que este 
ano, a Conferência deverá ser 
realizada no mês de março e 
terá o tema “Amanhã vai ser 
outro dia - Garantir direitos e 
defender o SUS, a vida e  a de-
mocracia”.

Quinta em dois horários: 14h 
às 17h ou 18h às 21h 

- Panificação e confeitaria: 20 
vagas
Terça e Quinta - 14h às 17h

As inscrições ficarão abertas 
de 16 a 20 de janeiro e po-
dem ser realizadas das 9h às 
17h, é imprescindível a apre-
sentação do atestado médico 
para as atividades da melhor 
idade. Para mais informações 

entre em contato com o Fundo 
Social de Solidariedade pelos 
telefones (12) 3122-4030 / 3122-
2428. 

Não perca essa oportunidade!
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TURISMO: IGREJA DE JESUS CRISTO 
DOS SANTOS DOS ÚLTIMOS DIAS

A Igreja de Jesus Cristo dos 
Santos dos Últimos Dias, conhe-
cida como igreja dos mórmons, 
fica localizada no bairro do Pe-
dregulho, em Guaratinguetá. A 
igreja assume uma grande mis-
são social, enviando seus mis-
sionários para realizar serviços 
humanitários em todo o mundo.

 Sua construção é muito bem 

arquitetada, rica em detalhes 
e complexidade, além de estar 
bem preservada. Seu espaço 
está aberto para todos os visi-
tantes que buscam um ambien-
te de paz para rezar. 

Imagem: 
pedregulhodestaque.blogspot.
com

GUARATINGUETÁ RECEBEU DIVERSOS 
AVANÇOS NOS SETORES DE SEGURANÇA 
E MOBILIDADE URBANA EM 2022

PROGRAMAÇÃO DA OPERAÇÃO 
CATA-BAGULHO DESTE SÁBADO (14)

Em 2022, Guaratinguetá recebeu 
importantes investimentos visan-
do mais segurança e melhorias na 
mobilidade urbana do munícipio. 
Diversas vias foram recapeadas 
em parceria com Detran e mais 
de lâmpadas de led foram insta-
ladas em parceria com a EDP, to-
talizando mais de 7 mil lâmpadas 
nos últimos seis anos. 

Outro ponto positivo para a Se-
cretaria de Segurança e Mobilida-
de Urbana foi a aquisição de um 
novo veículo para patrulhamento 
no setor rural, pelo programa 
Segurança no Campo - Patrulha 
Rural, além também da aquisição 
de novas motocicletas e veículos 
para atuação do COI e agentes 
de trânsito.

Mais um importante destaque foi 
o recapeamento de diversas vias 
como Estrada da Colônia, Aveni-

Neste sábado (14), a Operação Ca-
ta-Bagulho atenderá os seguintes 
bairros:

- Portal das Colinas
- Village Mantiqueira

Separe os materiais inservíveis 

da da Exposição, Avenida Ministro 
Salgado Filho, Rua Comandante 
Salgado, Ciclovia da Avenida João 
Pessoa e o início do recape da Ave-
nida Presidente Vargas. Além dis-
so, foram assinados os convênios 
para a primeira etapa de uma 
nova alça de acesso ao Santuário 
de Frei Galvão, interligando as re-
giões do Parque do Sol e Village 
Mantiqueira, e para a construção 
da primeira etapa da ciclovia da 
Avenida Nossa Senhora de Fátima. 

O trabalho da Secretaria de Mo-
bilidade Urbana é imprescindível 
para que nossa cidade continue 
realizando investimentos neces-
sários com segurança, além de  
conscientizar e enfatizar as boas 
práticas de trânsito para a popu-
lação, colaborando com a forma-
ção de cidadãos e motoristas mais 
prudentes.

para serem recolhidos, lembrando 
que eles devem ser colocados para 
fora de casa até 12h.

- Lembrando que entulhos de 
construção e roupas não são reco-
lhidos no Cata-Bagulho!

produção
ASSESSORIA de comunicação
prefeitura de guaratinguetá

Essa ação faz parte da Campanha 
contra a Dengue do município ao 
eliminar materiais que são cria-
douros para os mosquitos e abrigo 
de animais peçonhentos, e envolve 
uma força-tarefa da Administra-
ção Municipal.

Participe! Para uma cidade limpa 
precisamos da colaboração de to-
dos!

#DengueEmGuaráNão


