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Sexta-feira, 1 de Setembro de 2017

MÁQUINA DE CONCURSOS

2015, Prefeitura
B Em
de Taubaté realizou 11

concursos, para dezenas de
cargos. Resultado pode ter
validade de 4 anos.

ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA AINDA NÃO DIVULGOU QUANTAS VAGAS SERÃO OFERECIDAS, E NEM QUANDO OS PROCESSOS SERÃO ABERTOS

Prefeitura de Taubaté prevê
abrir concurso para 25 cargos
Serão abertos ainda processos seletivos para outros cinco cargos; do total de 30 cargos,
18 foram contemplados por concursos em 2015, que poderiam ser prorrogados até 2019
taubaté
Da redação
@jornalovale

O governo Ortiz Junior
(PSDB) abriu licitação para
contratar uma empresa especializada na organização de
concursos públicos e processos seletivos.
O edital cita o interesse
em abrir concursos públicos
para 25 cargos: agente de
trânsito, assistente social,
braçal, coletor, cuidador,
dentista, dentista especialista, enfermeiro, escriturário,
instrutor de artes, médico,
médico especialista, motorista, motorista paramentador,
pedreiro, pedreiro de acabamento, pintor, técnico de enfermagem, técnico de equipamento odontológico, técnico
de necropsia, técnico de raio
-x, técnico de saúde pública,
técnico de segurança do trabalho, técnico em farmácia e

sessão
extra
sessaoextra.ovale.com.br

30 são citados no
ACargos
edital, sendo que 22 terão
só concurso, 5 terão
processo seletivo e 3 terão
concurso e processo.

técnico em saúde bucal.
Para outros cinco cargos,
serão abertos processos seletivos: agente comunitário de
saúde, agente fiscal de saúde
pública, monitor de esportes,
monitor de ofícios e professor.
Em três dos cargos - escritu-

Abre aspas:

VOCÊ ACREDITA QUE A
REFORMA TRABALHISTA
FACILITARÁ A CRIAÇÃO DE
MAIS EMPREGOS?
Resultado até às 20h20 de ontem,
quando a enquete foi retirada
do site de O VALE. A enquete
não tem valor estatístico.

Robertinho da Padaria
(PPS). Verador em São José

O prefeito de São José dos
Campos, Felicio Ramuth
(PSDB), foi questionado por
diversos seguidores de sua
página no Facebook sobre o
projeto de reajustar o IPTU
e unificar a taxa de lixo na
cidade.
Felicio afirmou que “a revisão da Planta Genérica é
uma obrigação legal de todo
prefeito no primeiro ano
de mandato. O projeto não
aumenta nenhuma alíquota
de IPTU e sim corrige valor
de metro quadrado de área
construída”, disse.

Lixo

“Em relação à taxa de Lixo
de R$ 7,25 por mês acreditamos ser compatível
com o serviço prestado na
cidade”, respondeu
ao tucano aos seguidores
que o questionaram
sobre este assunto
durante o dia.

Em Sampa

A prefeita de Monteiro Lobato, Daniela Santos (PSB),
cumpriu agenda ontem em
São Paulo. Reuniu-se com
o secretário da Casa Civil,
Samuel Moreira, para tratar
de liberação de verbas para
o município.

rário, médico e médico especialista - estão previstos concursos e processos seletivos.
Desses 30 diferentes cargos,
ao menos 18 foram contemplados em concursos públicos
realizados em 2015: agente comunitário de saúde, assistente

Enquete:

“Ninguém gosta de mexer
no bolso. O governo
tomou cuidado para
onerar o menos possível.
Só que a população vai
cobrar as melhorias”.

Polêmica

Veja bem...

Divulgação

De novo. Palácio do Bom Conselho, sede da Prefeitura de Taubaté. Novos concursos estão previstos

Selfie

No fim do dia, Daniela ainda
tirou fotos ao lado do governador Geraldo Alckmin
(PSDB), em evento no Palácio
dos Bandeirantes. Ela esteve
ao lado do deputado estadual André do Prado (PR),
que é da região do Alto Tietê.

Abaixo-assinado

Os vereadores Bobi e Dentinho, do PV, iniciaram a
coleta de adesões para um
abaixo-assinado pedindo
que Taubaté passe a ter um
hospital municipal. Os dois
parlamentares fazem parte
da base de apoio do prefeito
Ortiz Junior (PSDB).

social, braçal, cuidador, dentista especialista, escriturário,
instrutor de artes, médico, médico especialista, monitor de
esportes, motorista, motorista
paramentador, pedreiro, pedreiro de acabamento, pintor,
professor, técnico de enfermagem e técnico em necropsia.
Os concursos de 2015 têm
validade de dois anos, prorrogável por mais dois anos, de
acordo com o interesse da prefeitura. Ou seja, ao menos na
teoria, a prefeitura não precisa
realizar essas novas seleções.
Há dois anos, por exemplo,
foram oferecidas 10 vagas
para escriturário. Foram 6.823
inscritos, sendo que 529 foram
classificados. Essa lista pode
valer até 2019.
Procurado, o governo Ortiz
disse que não há previsão de
quantas vagas serão oferecidas e nem de quando os processos serão abertos.
A gestão tucana não explicou por que cogita abrir novos
concursos para cargos em que
pode haver prorrogação do
último processo. A prefeitura
se limitou a dizer que eventual prorrogação é definida em
data próxima ao vencimento.

.

Não
63%

Sim
28%

596 votos

1350 votos

2142

votos
no total

Depende
3%
76 votos

Retomada do HU

A proposta de hospital municipal envolve a retomada da
gestão do Hospital Universitário, que desde março de
2013 é gerido pelo governo
estadual. Esse projeto é encabeçado pelo prefeito.

História confusa

O problema é que, ao menos
por enquanto, a proposta
está mal explicada. Oficialmente, o governo Ortiz diz
que a intenção é fazer uma
gestão compartilhada com
o Estado, cada um ficando
responsável por parte do
hospital. Mas não detalhou
como seria a divisão.

Não sei
6%
120 votos

Outras versões

Alguns vereadores aliados
que buscaram informações
com Ortiz sobre o tema dizem que a proposta é de que
o município reassuma de
vez o controle da unidade.
Outros parlamentares dizem
que seria necessário auxílio
do governo federal.

O mais importante...

Versões à parte, por enquanto parece faltar o detalhe
mais importante da história:
embora o governo Ortiz
diga que a negociação está
avançada, o Estado nega ter
recebido proposta da prefeitura nesse sentido.

