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PM abre concurso com 2,7 mil vagas para soldado
Candidatos devem ter nível médio, idade mínima de 17 anos e máxima de 30 anos; salário é de R$ 3.164,58 e provas estão previstas para o dia 28 de julho.
A Polícia Militar do Estado
de São Paulo (PM-SP) abriu
concurso público para 2.700
vagas de soldado de 2º Classe do Quadro de Praças dos
sexos masculino e feminino,
com remuneração inicial de
R$ 3.164,58. O edital foi publicado na edição de sábado
(27) do Diário Oficial.
Os candidatos devem ter
nível médio, idade mínima de
17 anos e máxima de 30 anos,
estatura mínima de 1,55m para
mulheres e de 1,60m para homens. Além disso, precisam
possuir Carteira Nacional de
Habilitação (CNH) nas categorias “B” e “E”.
As inscrições devem ser
feitas pelo site www.vunesp.

com.br entre 3 de maio e 13
de junho. A taxa é de R$ 50.
O concurso terá prova
objetiva e prova dissertativa,
com data prevista para 28 de
julho, nas cidades de Araçatuba, Bauru, Campinas, Piracicaba, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santos, São José do Rio Preto,
São José dos Campos, São
Paulo e Sorocaba.
Haverá ainda exames de
aptidão física, exames de saúde, exames psicológicos, avaliação da conduta social, da
reputação e da idoneidade e
análise de documentos.
Concurso da Polícia Militar do Estado de São Paulo
Vagas: 2.700

Dos amigos Wagner e Gabriel

Inscrições: de 03/05 a
13/06/2019.
Taxa: R$ 50
Salário: R$ 3.164,58
Prova: 28/07/19
190 vagas para aluno-oficial
Estão abertas até o dia 6
de junho as inscrições para
outro concurso da Polícia Militar de São Paulo que oferece 190 vagas para aluno-oficial. O salário é de R$
3.116,76.
O aluno-oficial PM cursará bacharelado em ciências policiais de segurança
e ordem pública, que se destina a formar o profissional
ocupante do posto inicial de
oficial, tornando-o apto à

gestão e comando de pessoas e análise e administração de processos, na busca
de soluções para os variados problemas pertinentes às
atividades jurídicas e administrativas de preservação
da ordem pública e de polícia ostensiva.
O bacharelado funcionará
na Academia de Polícia Militar do Barro Branco, nos termos da Diretriz Geral de Ensino e do Regimento Interno
da Academia de Polícia Militar do Barro Branco.
As inscrições devem ser feitas pelo site www.vunesp.com.br
de 22 de abril a 6 de junho. A
taxa é de R$ 130.
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Detran.SP informa: chegou a vez de
licenciar veículos com placa terminada em 2
Taxa custa R$ 90,20 e por mais R$ 11 o motorista recebe o documento em casa; passo a passo está disponível em detran.sp.gov.br
Seu veículo tem placa terminada em 2? Se a resposta
for sim, você tem até o dia 31
de maio para regularizar o licenciamento, alerta o Departamento Estadual de Trânsito
de São Paulo (Detran.SP). O
calendário anual obrigatório
começou em abril e vai até
dezembro, de acordo com o
final de placa. O valor da taxa
é de R$ 90,20 e por mais R$
11 o motorista pode receber o
documento em casa.
O Detran.SP ressalta que
não basta apenas pagar a
taxa, é preciso que haja a
emissão do documento. Por
isso não é aconselhável deixar para a última hora. Os
mais esquecidos podem contar com a ajuda do
Detran.SP e receber gratuitamente um alerta 30 dias
antes do vencimento via
SMS e push no celular. Para

isso, é só cadastrar o celular no portal detran.sp.gov.br
e autorizar o recebimento.
Hoje, o Estado de São Paulo tem mais de 30 milhões de
veículos registrados. Para circular, todo veículo precisa estar com o licenciamento em
dia, independentemente do
ano de fabricação.
O passo a passo para fazer
o serviço pode ser consultado
em detran.sp.gov.br, na área de
“Veículos”>”Licenciamento
Anual”. A página disponibiliza
um “tira dúvidas” e também
um chat online para o motorista se informar melhor sobre o
licenciamento.
Como licenciar – O valor
do licenciamento em 2019 é
de R$ 90,20 para todo tipo de
veículo. Não é necessário ir
às unidades do Detran.SP ou
imprimir boleto para pagar a
taxa. Basta informar o núme-

ro do Registro Nacional de
Veículos Automotores (Renavam) ao caixa bancário ou
selecionar essa opção nos
terminais eletrônicos das
agências ou no internet
banking. É preciso quitar
possíveis débitos de IPVA,
seguro obrigatório e multas,
por exemplo. Algumas unidades do Detran.SP dispõem
de máquina para pagamento
com cartão de débito. Não
precisa esperar chegar o
mês do final de placa do veículo. É possível licenciar de
forma antecipada.
Retirada do documento –
Com o comprovante de pagamento e um documento de
identificação em mãos, o condutor pode ir ao Detran.SP ou
posto Poupatempo para solicitar a emissão do documento. Se preferir, pode pagar junto com a taxa o custo de en-

vio pelos Correios, de R$ 11,
para receber o documento em
casa. A entrega pode ser
acompanhada pelo portal
www.detran.sp.gov.br, em
“Serviços Online”.
Apreensão do veículo –
Licenciamento em atraso gera
a remoção do veículo ao pátio. Além disso, o proprietário
recebe multa de R$ 293,47 e
sete pontos na habilitação por
conduzir veículo que não esteja devidamente licenciado, o
que é infração gravíssima,
conforme o Código de Trânsito Brasileiro (CTB).
Pagar o licenciamento em
atraso também gera a cobrança de multa e juros. Caso não
seja feito, o dono do veículo
pode ter o nome inscrito no
Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados (Cadin) e
na dívida ativa do Estado pelo
débito em aberto.

Tribunal de Contas realiza fiscalização
surpresa em 275 Delegacias de Policia de SP
Ação ordenada começou
às 8h00 desta terça-feira (30/
4) e vistoria condições de infraestrutura, equipamentos,
condições de trabalho e atendimento ao pública; Fiscalização englobou 225 cidades do
interior, litoral, região metropolitana e capital.
O Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo
(TCESP) está realizando
uma fiscalização ordenada
em 275 Delegacias de Polícia da capital, interior e litoral para verificar – em tempo real – as condições de
trabalho e atendimento a população. A ação, com início
às 8h00 de ontem, 30, está
sendo de forma concomitante em 225 cidades paulistas.
Dentre as cidades da região,
consta fiscalização na Delegacia de Ipaussu, de Santa
Cruz do Rio Pardo, de Bernardino de Campos, Canitar,
Cerqueira César, Avaré, entre outras.
O objetivo da fiscalização
é vistoriar as condições de trabalho das delegacias (acessibilidade, instalações, conforto,
limpeza, equipamentos); verificar questões funcionais e de
pessoal (escalas de trabalho,
controle de ponto, e efetivo);
Rua: Joaquim Manoel de Andrade, 1145 - Centro

checar quesitos de uso, controle de equipamentos (viaturas, equipamentos informática, mobiliário, almoxarifado e
materiais de consumo) e outras possíveis ocorrências.
Os fiscais do TCE ainda
realizam uma pesquisa de satisfação com servidores e a
população atendida de modo
a verificar o nível de satisfação com os serviços e infraestrutura dos locais visitados.
As informações constarão de
um relatório preliminar, bem
como fotos e vídeos da ação
fiscalizatória serão tabuladas
e divulgadas pelo Tribunal de
Contas ao final do dia.
Fiscalizações Ordenadas
Realizadas desde 2016
pela Corte de Contas paulista, as ‘fiscalizações ordenadas’ são realizadas de forma
surpresa – nas quais os agentes de fiscalização saem a
campo, de forma concomitante e em tempo real, para
avaliar não só a legalidade,
mas também a qualidade do
gasto dos recursos em políticas e serviços públicos.
As ‘fiscalizações ordenadas’ consistem no deslocamento de agentes para inspecionar ‘in loco’, diversas áreas da Administração como

Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo
EXTRATO DE CONVÊNIO ENTRE A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO E O MUNICÍPIO DE ESPÍRITO
SANTO DO TURVO
Termo de Convênio nº 002/2019
Objeto: Prestação de Serviços Médico-Hospitalares e ambulatoriais
a pacientes do Município de Espírito Santo do Turvo com o objetivo de
execução de procedimentos ambulatoriais e na especialidade de ortopedia traumatológica.
Prazo: 01.05.2019 a 01.05.2024
Valor: R$235.200,00
P. M. Espírito Santo do Turvo, de 01 de maio de 2019.
AFONSO NASCIMENTO NETO
Prefeito Municipal

transporte, merenda e material escolar; almoxarifado; tesouraria; creches; hospitais;

unidades básicas de saúde;
obras públicas; resíduos sólidos, segurança, entre outras.

Porco no Tacho acontece
no dia 26 de maio
Com realização da Associação dos Produtores Rurais com total apoio da Prefeitura e Câmara Municipal,
no dia 26 de maio, acontece
mais um evento em prol a
32ª Festa do Peão de Boiadeiro de São Pedro do Turvo: o Porco no Tacho.
Além do prato principal, o
porco, haverá ainda arroz
branco, feijão gordo, salada
verde e farofa de couve.

O evento acontece a partir
das 11h, no Centro de Lazer
do Trabalhador. Os convites
estão sendo vendidos por R$
20,00. Quem adquirir, estará
concorrendo ao prêmio de R$
300,00. Após às 13h30,
acontece o Show de Prêmios. Mais informações podem
ser obtidas no (14) 33779700 ou com a Bruna no (14)
99851-2527. Adquira já o
seu convite!

RETIFICAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL ESPIRITO SANTO DO TURVO
PUBLICAÇÃO DE EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 24/2019 – Registro de Preços
para Aquisição de Pneus Novos, não podendo haver pneus recapados, recauchutados ou remodelados, devidamente certificados pelo INMETRO, com TREADWEAR igual ou superior a 360,
Tração A e Temperatura A, com montagem, alinhamento e balanceamento e bicos inclusos, Câmara de Ar e Protetor para
frota Municipal, 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 24/2019 do
tipo ‘’Menor preço por ITENS’’. A entrega dos envelopes deverá ser até o
dia 20 de MAIO, 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, 30 de ABRIL de 2019.
PREFEITURA MUNICIPAL ESPIRITO SANTO DO TURVO
PUBLICAÇÃO DE EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 25/2019 – Registro de Preços
para Aquisição de medicamento_Rename 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 25/2019 do tipo ‘’Menor preço por Item. A entrega dos
envelopes deverá ser até o dia 16 de MAIO, 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, 29 de ABRIL de 2019.

