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Governo autoriza contratação de 2.939 policiais civis
As vagas serão preenchidas por delegados, investigadores, escrivães e médicos legistas
O Governador João Doria
e o Secretário da Segurança
Pública, General João Camilo
Pires de Campos, autorizaram
a abertura de concurso público para a contração de 250
delegados de Polícia, 900 in-

vestigadores, 1.600 escrivães
e 189 médicos legistas. A previsão é que o concurso seja
aberto no próximo ano, de
acordo com publicação do Diário Oficial do Estado (DOE)
desta terça-feira (4). "Hoje

estamos autorizando a contratação de quase 3 mil policiais
civis. A ação é parte da nossa
política de segurança pública,
que vai transformar a Polícia
de São Paulo na mais bem preparada do país. Investimos em

equipamentos, treinamento e
no reforço do nosso contingente de policiamento e investigação", explicou Doria.
Sobre o curso
de formação
A formação dos policiais na
Academia de Polícia “Dr. Coriolano Nogueira Cobra”
(Acadepol) tem a duração de
aproximadamente quatro me-

ses, contando com o estágio
feito nas unidades policiais.
Após a formação eles são distribuídos para todo o Estado.
Formação e concursos
em andamento
Para reforçar o efetivo da
polícia Técnico-Científica, 66 futuros policiais estão em formação na academia, entre eles 22
fotógrafos técnicos-periciais, 10

médicos legistas e 33 peritos.
Há ainda concursos em andamento para preencher
2.750 vagas para a Polícia
Civil. São 250 vagas para delegados, 600 investigadores,
800 para escrivães, 300 agentes de telecomunicações e 200
papiloscopistas, 400 agentes
policiais e 200 auxiliares de
papiloscopistas.

Colaboradora Fabiana Prata é eleita a
melhor funcionária do mês da Santa Casa
Em maio a colaboradora
da Santa Casa de Santa Cruz
do Rio Pardo eleita a melhor
funcionária do mês foi Fabiana Prata, que atua no setor da
Clínica Cirúrgica.
A técnica em enfermagem
ganhou dois rodízios de pizza
na Pizzaria Central.
Na eleição do mês passado
foram registrados 58 votos, sendo aceitos 32. Aconteceu um
empate no número de votos do
ganhador com os funcionários
Aparício Andrade Neto (Central
de Materiais) e Kariene Bueno
(UTI Adulto), o desempate se
deu por tempo de serviço maior
da colaboradora Fabiana.
Outros colaboradores mais
votados foram Eder Valentin
Damasceno (ortopedia), Leonina Ferreira Souza (limpeza),
Valéria Barbosa (lavanderia)
e Marta Sarilho (enfermeira

Fabiana Prata recebe prêmio da
psicóloga Fernanda Bacetto

no Pronto Socorro).
A técnica em enfermagem
Ana Paula Américo e enfermeira Sonalye Fleury que atuam no Pronto Atendimento e
Clínica Médica, respectivamente, foram eleitas as funcionárias dos meses de fevereiro e março. Já em abril o escolhido foi Pedro Henrique,
que atua na farmácia.

Dos amigos Wagner e Gabriel

A eleição foi implantada
pela psicóloga, Fernanda Bacetto, em janeiro.
Todo mês os funcionários
podem eleger três colaboradores, um podendo ser ele mesmo e dois de outros setores que
não os que os de sua atuação.
Segundo a psicóloga o objetivo é de valorização e incentivo do profissional.
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Colaboradores da Santa Casa participam
de treinamento sobre higienização das mãos

Equipe do Pronto Socorro participou do treinamento

Entre os dias 23 de maio
e 24 de maio os colaboradores do quadro da enfermagem da Santa Casa de Santa Cruz do Rio Pardo participaram de um treinamento
sobre a técnica correta de
higienização das mãos.
A ação compõe a programação em comemoração ao
Dia Internacional de Higienização das Mãos lembrado no dia 5 de maio.
As enfermeiras da
CCIH (Comissão de Controle de Infecção Hospitalar), Andreia Bertaglia
e Vilma Vieira aplicaram
o treinamento em cada um
dos setores.
A campanha tem como
tema: ‘Mãos Limpas Salvam
Vidas’. Os estudos comprovam que de 70 % a 90% das
infecções hospitalares podem ser evitadas com a correta higienização das mãos.
Os colaboradores receberam ainda kits de brindes
e participaram de sorteio de
camisetas da campanha.

Participantes do treinamento realizaram a técnica
de higienização das mãos na prática

“É um ato simples de
grande importância para
evitar as infecções. Não
queremos de forma alguma
que nossos profissionais sejam cobrados por não estarem executando esta técnica da forma correta. Temos
de pensar que um dia seremos nós e nossos familiares
que serão atendidos no hospital”, alerta a enfermeira
responsável técnica, Andreia Bertaglia.
Também foi citada a importância de manter as
unhas aparadas.

PREFEITURA MUNICIPAL ESPIRITO SANTO DO TURVO
PUBLICAÇÃO DE EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 30/2019 – Registro de Preço para
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA
A FARMACIA DA U.B.S-, através da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo. “A Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo - SP comunica a todos os
interessados, que se encontra a disposição, o edital licitatório referente
ao PREGÃO PRESENCIAL SRP nº 30/2019 do tipo ‘‘Menor preço por
ITEM”. A entrega dos envelopes deverá ser até o dia 19 de junho, às
09h00min. Maiores informações no Depto de Licitações, situado na Rua
Lino dos Santos s/nº, centro, pelo telefone (14) 3375-9500 ou e-mail:
licitacao@espiritosantodoturvo.sp.gov.br e retirada do edital pelo site
eletrônico da prefeitura: www.espiritosantodoturvo.sp.gov.br. Espírito
Santo do Turvo, 03 de junho de 2019.

Leia e anuncie
(14) 99717-2290

Rua: Joaquim Manoel de Andrade, 1145 - Centro

ORIENTAÇÕES:
No ambiente hospitalar a
higienização das mãos deve
ser realizada antes do contato com o paciente, antes
da realização do procedimento asséptico, após risco
de exposição a fluídos corporais, após contato com
paciente e após contato com
as áreas próximas ao paciente. No caso de não haver
sujeira visível utilizar álcool gel e com sujeira visível
lavar com água e sabão.
PREFEITURA MUNICIPAL ESPIRITO SANTO DO TURVO
PUBLICAÇÃO DE EDITAL
CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº
03/2019
TIPO MENOR PREÇO GLOBAL
– EMPREITADA INTEGRAL
A PREFEITURA MUNICIPAL
DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO
comunica a todos os interessados que, na forma da Lei nº
8.666/1993, fará realizar licitação na modalidade de CONCORRÊNCIA PÚBLICA, TIPO MENOR
PREÇO GLOBAL, sob o regime
de EMPREITADA INTEGRAL, para
contratação de empresa especializada, incluindo fornecimento
completo de material e mão-deobra, para CONTINUIDADE DE
Execução das obras de construção de CRECHE DO PROGRAMA
PROINFÂNCIA (Tipo 1), referente ao Convênio nº 710244/2008,
firmado entre o Município de Espírito Santo do Turvo e o Ministério da Educação através do Fundo Nacional de Desenvolvimento
da Educação (FNDE). A visita técnica deverá ser agendada até o
dia 05 de julho de 2019. A entrega dos envelopes devera ser até
o dia 09 de julho de 2019, as
09h00min. Maiores informações
no Depto de Licitações, situado
na Rua Lino dos Santos s/nº,
centro, pelo telefone (14) 33759500
ou
e-mail:
licitacao@espiritosantodoturvo.sp.gov.br
e retirada do edital pelo site eletrônico
da
prefeitura:
www.espiritosantodoturvo.sp.gov.br.
Espírito Santo do Turvo, 03 de
junho de 2019.

Enfermeira responsável, Andreia explica sobre a técnica adequada de higienização das mãos

