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Atacadista na zona norte tem 140 vagas
■ Aprefeitura realiza, entreosdias 10e 12de fevereiro,
seleçãopara 141vagasparaoRoldão.Candidatosdevem
comparecer aos Cates de Santana, Brasilândia, Jaçanã,
Tucuruvi ou Lapa, das 9h às 12h30 e das 14h às 16h. (LD)

Trabalho
Centrais públicas têm
6.409 vagas nesta semana
No total, são 4.229 oportunidades na capital e 2.180 postos nas demais cidades
havolene valinhos

■ O trabalhador que pro-
cura um emprego pode se
candidataraumadas6.409
oportunidades oferecidas
nestasemanapelaSecreta-
ria Municipal de Desenvol-
vimentoEconômicodaPre-
feitura de São Paulo e pela
SecretariadeEstadodeDe-
senvolvimentoEconômico.
Na capital, o CATe (Cen-

tro de Apoio ao Trabalho e
Empreendedorismo)ofere-
ce 4.229 vagas.
Ossetoresdetelemarke-

ting e operador de vendas
estão com diversas opor-
tunidades com destaque
para o cargo de atenden-
te com 264 vagas. Os salá-
rios variamentreR$ 1.016 e
R$ 1.164. É exigido o ensino
médiocompletoparaalgu-
masdasoportunidades, as-
sim como comprovação da
experiência.
Há 81 vagas para o cargo

de costureira. Os candida-
tos precisam ter o ensino
fundamental completoem
andamento e a comprova-
ção de nomínimo seisme-

ses de experiência.
Para os cargos de auxili-

ar e de chefe de limpeza há
120chanceseossalárioses-
tãoentreR$1.100eR$1.527.
Na área de vendas, os in-

teressados podem concor-
rer a uma das 200 oportu-
nidades, com vencimentos
a partir de R$ 1.200.
Para se inscrever, é pre-

ciso levarRG, CPF, PIS e car-
teirade trabalhoaumadas
unidades do CATe.
JánoPAT (PostodeAten-

dimentoaoTrabalhador),do
governodoestado,há2.180
chancesparaquemprecisa
se recolocar. Há ofertas de
empregoemváriascidades.
Em Sorocaba (99 km de

SP), há 100 vagas para au-
xiliar de cozinha.
Na cidade de Santana de

Parnaíba(GrandeSP)há100
oportunidades para auxili-
ar operacional de logística.
As exigências e os salá-

rios não foram divulgados.
Para concorrer, o candida-
to precisa ir a uma das uni-
dades doPAT comosdocu-
mentospessoais e a cartei-
ra de trabalho.

ASecretaria da Educação
de São Paulo publicou,

no Diário Oficial do último
sábado (8), a classificação
final e a homologação dos
aprovados nos concursos
de supervisor de ensino e
de oficial administrativo.
Ambasasseleções foram

realizadas em 2019.
De acordo com a pasta,

são 372 vagas autorizadas
para supervisor de ensino.
Entre as atribuições destes
profissionais, está a elabo-
raçãoderelatóriospedagó-
gicos,orientaçãoeacompa-
nhamentodoplanejamen-
toedesenvolvimentoeava-
liaçãodoensinonasescolas.
Paraoficial administrati-

vo, são 167 vagas. Os apro-
vadospoderãoatuarnasDi-
retoriasRegionaisenosÓr-
gãos Centrais. A função do
cargoéfazeroatendimento
ao público interno e exter-
no, organizar documentos
eexecutar tarefasdeapoio.
As próximas etapas do

concursoacontecerãoden-
trodavalidadededoisanos,
apartir dadatadahomolo-
gação, diz a Educação.

laisa.dallagnol@grupofolha.com.br

Educação de SP
homologa dois
concursos

Funcionalismo
Laísa Dall’Agnol
é repórter doAgora

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - O SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DA CONS-
TRUÇÃO E DOMOBILIÁRIO DE SANTO ANDRÉ, MAUÁ, RIBEIRÃO PIRES E RIO GRANDE DA SERRA, inscrito
no CNPJ/MF sob nº 57.518.276/0001-83, com sede Siqueira Campos, 33 - Centro - Santo André/SP, através
de seu Presidente LUIZ CARLOS BIAZI, no uso de suas atribuições estatutárias, convoca todos os trabalha-
dores das Indústrias da Construção Civil em Geral, Montagem Industrial, Ladrilhos Hidráulicos, Pintura,
Decorações, Estuques e Ornatos, Instalações Elétricas, Gás, Hidráulicas e Sanitárias, Construção de Estra-
das, Pavimentação, Obras de Terraplenagem em Geral, pertencentes ao 3º Grupo da CLT, ASSOCIADOS
OU NÃO, todos com direito a voto, para participarem da ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, a realizar-
se no dia 14 de fevereiro de 2020, às 17h00min, em primeira convocação em nossa sede social na Rua
Siqueira Campos, 33 - Centro - Santo André/SP e no mesmo horário em nossa Sub Sede na Rua: Capitão
José Gallo, 380 - Cento - Ribeirão Pires/SP, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do dia: 1º) Leitura,
Discussão e Aprovação da Ata da Assembléia anterior; 2º) Apresentação, discussão e aprovação do Rol de
Reivindicação dos trabalhadores, referente data-base de 01/05/2020, a serem apresentadas ás entidades
patronais, das categorias acima citadas; 3º) Deliberar sobre a Concessão de Poderes a Diretoria do Sindica-
to para que, dê início ao processo de negociação para a renovação das cláusulas coletivas vigentes até
30/04/2020, em conjunto e/ou separadamente com os demais Sindicatos Profissionais representativos da
categoria, de forma direta ou não com Sindicatos Patronais e/ou através de mediação ou solução arbitral;
4º) Decidir sobre o calendário da negociação, bem como, seus rumos, inclusive sobre a deflagração estado
de greve e greve; 5º) Autorizar e conceder poderes a Diretoria do Sindicato, para agir na esfera, administra-
tiva e judicial, a fim de firmar acordo ou convenção coletiva de trabalho, suscitar, havendo necessidade o
competente Dissídio Coletivo Econômico perante o Tribunal do Trabalho, bem como, instaurar o Dissídio de
Greve; 6º) Deliberar a mantença da Assembléia em caráter permanente até o final do processo negocial,
para deliberações que se fizerem necessárias; 7º) Fixar o percentual a ser descontado a título de Contribui-
ção Confederativa e/ou Assistencial – sendo o percentual de 1,2% (um vírgula dois por cento) - para o
custeio da organização sindical, descontada de todos os trabalhadores das categorias, associados ou não
associados nos termos da lei, beneficiados pelas cláusulas normativas á serem firmadas . Decidir pela ma-
nutenção da assembléia em caráter permanente até final do processo de negociação, mediante convoca-
ção quando se fizer necessário. Se na hora acima aprazada não houver “quorum”, a Assembléia realizar-se-
á em segunda convocação 01 (uma) hora após, às 18:00 horas, com os presentes, cujas deliberações terão
plena validade, relativamente aos assuntos em pauta, para toda a categoria.

Santo André, 10 de fevereiro de 2020 - Luiz Carlos Biazi - Presidente

EDITAL DE TERMO DE RESPONSABILIDADE Nº 12/2020

A Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP torna público que o fiel depositário dos gêneros e mercadorias
recebidos pela matriz da sociedade empresária, “J P Prata Logística de Serviços Ltda”, NIRE 35223367973,
localizada na Rua Alcântara, nº 857, Vila Maria, CEP 02110-011, São Paulo/SP, Sr. Pedro Henrique Garcia Palmeira
Prata, brasileiro, empresário, solteiro, portador da cédula de identidade RG nº 42.519.008-0 SSP/SP inscrito no
CPF/MF sob nº 321.613.478-45, residente na Rua Emílio Mallet, nº 367, Apto. 211, Bairro Vila Gomes Cardim,
CEP 03320-000, assinou em 24/01/2020 o Termo de Responsabilidade nº 12/2020, com fulcro nos arts. 1º, § 2º,
do Decreto Federal nº 1.102/1903 e parágrafo único do art. 3º da IN nº 72/2019, do Departamento de Registro
Empresarial e Integração, devendo ser publicado e arquivado na JUCESP o presente edital, nos termos do art. 8º da
supracitada Instrução Normativa. Walter Iihoshi, Presidente da JUCESP.

R. Guaicurus, 1394 I CEP 05033-002 I Lapa, SP
Fone: (11) 3468-3050 I (11) 3468-3051
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LIBERAIS

DETETIVES

DETETIVE J. TRENCK
Paradeiros de pessoasdesapa-
recidas. Investigaçõesgerais.

site: www.fbi-federacao.com.br
3338-0099- 95246-0608

SERVIÇOS
MÍSTICOS

ESOTÉRICOS

DESVENDO SUA VIDA
Atravésdocopodeágua.
Tels.(11)96386-4007Vivo/
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CAMILA E CAROL
Orlsem camisisnha,F:2508-2898

CASA MASTER BOYS
Rapazes Lindos!(11)2977-4474

CIBELE 19 ANOS
Morena.Mt.Liberdade3271-0402

JUJU TRAVESTI
At SOZINHAaccartão3431-9745

KELLY COROA AT.SÓ
At.Pass.c/acessór.98279-7305

LOREN MULATA LIB
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ADÉLIA MASS. RELAX.
Algo(+)94960-3241 98712-6446

ARLENE TERAPEUTA
MASSAG., anti-stress, tira dores/
Cansaço. 3255-4924/98016-5079

Dª CARMEM (MOEMA)
masscolchão d’água 97406.9146

Especializada em
INSS com 30 anos
de experiência

Auxílio - Doença
Prerícias Negadas

Acidente do trabalho
Aposentadorias

Benefício para idoso e deficiente
Pensão por morte

11- 95001-9143
2362-0162 - 2361-5366
2366-8842 - 2362-3214
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO - O SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS
DE JUNDIAI E REGIÃO, pelo presente edital ficam convocados todos os trabalhadores administrativos
e operacionais pertencentes a esta categoria profissional que prestam serviços nas empresas de
Transporte Coletivo Urbano das cidades de Jundiaí, Várzea Paulista, Louveira, Itupeva e Vinhedo;
para comparecerem em Assembléia Geral Extraordinária, que será realizada no dia 04 de Março de
2020 (Quarta-Feira) às 09:00 e às 15:30hs, na Rua Baronesa do Japi 398/400 - Bairro: centro de
Jundiai SP (Prox. Ao Terminal Central) - (Antiga Sede Do Sindicato); em primeira convocação. Caso
não seja atingido o quorum legal a mesma será realizada em uma Hora após em segunda convocação
nos termos estatuários com qualquer número de presentes para tratar da seguinte Ordem do Dia:
1º- leitura, discussão e aprovação da Ata da Assembléia anterior; 2º-Discussão para formulação da
Pauta de Reivindicações, a ser apresentada as empresas, tendo em vista a Data Base da Categoria
Profissional em 1º de Maio. 3º- Discussão e fixação do valor da Contribuição Assistencial e ou
Taxa Negocial, respeitando o direito de oposição dos trabalhadores quanto à aludida contribuição;
4º- Autorização para a Diretoria do Sindicato assinar Convenção Coletiva, Acordo Coletivo de Trabalho
ou instaurar Dissídio Coletivo, caso malogre a tentativa conciliatória. Jundiaí, 10 De fevereiro De 2020.
Paulo Ataíde dos Santos- Presidente.

Convocação para Assembleia Extraordinária da Fe-
deração das Cooperativas de Trabalho do Ramo
de Transporte do Estado de São Paulo, localizada
na Rua Maria Cândida 442, Carandiru, SP/SP, inscrita
no CNPJ 10.807.130/0001-94, convoca a todos os
cooperados para assembleia extraordinária a reali-
zar-se no dia 20/02/2020 às 19:00 horas, na sede da
cooperativa, para tratar dos seguintes assuntos: A)
Extinção da cooperativa.

AVISO DE LICITAÇÃO
Encontra-se aberta no Departamento de Administração da Coor-
denadoria de Unidades Prisionais da Região Central do Estado,
situada à Rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença, Km
4,5, Bairro Chácara Nova Boa Vista, na cidade de Campinas/SP,
licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO n.º 001/2020-
CRC, Oferta de Compra 380183000012020OC00001, Processo
n.º 067/2019-CRC, referente à PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE TRANSPORTE MEDIANTE LOCAÇÃO DE 12 (DOZE)
VEÍCULOS SEMINOVOS DO GRUPO “S-2”, TIPO PERUA,
EM CARÁTER NÃO EVENTUAL, MODALIDADE “A”, SEM
CONDUTOR E SEM COMBUSTÍVEL (QUILOMETRAGEM
LIVRE), OBJETIVANDO O DESLOCAMENTO PARA APOIO
DAS ATIVIDADES TÉCNICO-ADMINISTRATIVAS DO CON-
TRATANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA
COORDENADORIA DE UNIDADES PRISIONAIS DA REGIÃO
CENTRAL DO ESTADO E UNIDADES PRISIONAIS SUBOR-
DINADAS. A realização da sessão pública será na data do dia
21/02/2020 às 09h00min, no Endereço Eletrônico: www.bec.
sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br. O edital da Licita-
ção encontra-se disponível no endereço eletrônicowww.imesp.
com.br, opção “e-negócios”, ou www.bec.sp.gov.br, ou www.
bec.fazenda.sp.gov.br, ou ainda, no endereço: Rodovia Jorna-
lista Francisco Aguirre Proença, Km 4,5 - Chácara Nova Boa
Vista - Campinas/SP - CEP: 13.064-654 - Fone: (19) 3282-4442,
onde se dará a realização da Sessão Pública.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO EXTRAORDINÁRIA-PRESTAÇÃO DE CONTAS
Pelo presente Edital, o Sindicato Especifico dos Empregados nas Empresas de Limpeza Urbana, Áreas Verdes,
Limpeza e Conservação dos Municípios de Sorocaba e Região- SIEMACO, por meio de sua Diretoria, convoca
todos os associados em pleno gozo dos direitos sociais, para participarem da Assembleia Geral Extraordinária
à realizar-se na sede da entidade localizada na Rua: John Kennedy, 303 –Bela Vista- Salto/SP, no dia 20 de
fevereiro de 2020 as 08h30, em primeira convocação ou as 09h00, em segunda convocação para deliberar
sobre: 1) Prestação de contas da Diretoria relativas ao exercício anterior; 2) Assuntos gerais. São Paulo,
10/02/2020.

MARCIO DE CARVALHO TAVARES
Presidente: SIEMACO

rpreto.nucleo@sbjud.com.br

2ª Vara Cível da Comarca de Votuporanga/SP - EDITAL DE LEILÃO, em resumo (art. 887, §3º - CPC), e de intimação do(a)(s) executado(a)(s)
CARLOS ALBERTO FALCHI BARRETOS; do proprietário VALDECIR MARCIANO FALCHI. O(A) MM. Juiz(a) de Direito Dr.(a) RODRIGO FERREIRA
ROCHA da 2ª Vara Cível da Comarca de Votuporanga/SP, na forma da lei, FAZ SABER..., que por este Juízo se processam os autos da Ação de
Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários ajuizada por BANCO DO BRASIL S/A contra CARLOS ALBERTO FALCHI BARRETOS -
Processo nº 1005252-85.2018.8.26.0664 (Nº de Ordem 1117/2018) e que foi designada a venda do(s) bem(ns) descrito(s) abaixo, de acordo
com as regras expostas a seguir: O leilão será realizada por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.superbidjudicial.com.br. O 1º pregão
terá início em 02/03/2020, a partir das 15:00 horas, encerrando-se em 03 (três) dias úteis, em 05/03/2020, às 15:00 horas. Caso os lances
ofertados não atinjam o valor da avaliação do(s) imóvel(is) no 1º pregão, o leilão seguir-se-á sem interrupção até às 15:00 horas do dia
02/04/2020 - 2º pregão. Os lances deverão ser ofertados pela rede Internet, através do Portal www.superbidjudicial.com.br. O leilão será
conduzido pelo(a) Leiloeiro(a) Oficial Sr(a). Renato Schlobach Moysés, JUCESP nº 654. O arrematante não se responsabiliza pelo pagamento
de débitos fiscais e tributários incidentes sobre o(s) imóvel(is) arrematado(s) (art. 130, CTN), ficando responsável pelo pagamento dos débitos
de outra natureza, tais como condomínio, água, luz e gás. O arrematante deverá pagar, a título de comissão, o valor correspondente a 5%
(cinco por cento) do preço de arrematação do(s) imóvel(is). Todas as regras e condições do Leilão estão disponíveis, em inteiro teor, nos autos
do processo e no Portal www.superbidjudicial.com.br. A publicação deste edital supre eventual insucesso das notificações pessoais e dos
respectivos patronos e será realizada através da rede mundial de computadores, conforme determina o §2º, do artigo 887, do novo Código
de Processo Civil. RELAÇÃO DO(S) IMÓVEL(IS): Imóvel de matrícula 53.716 do C.R.I de Votuporanga: Um terreno com a área de 1.528,14
metros quadrados, contendo uma casa de tijolos e telhas, cercas de arame e outra pequenas benfeitorias, situado no distrito e município de
VALENTIM GENTIL, comarca de Votuporanga. Valor da Avaliação atualizado pelo índice de correção monetária do TJ/SP em novembro de
2019: R$ 464.731,55 (quatrocentos e sessenta e quatro mil, setecentos e trinta e um reais e cinquenta e cinco centavos). Depositário: Banco
do Brasil S/A. Local do bem: Alinhamento da Rua Victorio Bruzadin, Valentim Gentil/SP. . NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de
Votuporanga/SP, aos 10 de dezembro de 2019 RODRIGO FERREIRA ROCHA Juiz(a) de Direito.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL

O Presidente do SINDICATO DOS TRABALHADORES E EMPREGADOS EM CONCRETEIRAS E EMPRESAS DE
BOMBEAMENTOE LOCAÇÃO DE BOMBAS NO ESTADO DE SÃO PAULO- SINDECONBESP,CNPJ 15.112166/0001.77,
Jefferson Marcel Canal de Medina usando dos poderes que lhe conferem o estatuto social, convoca todos
os trabalhadores representados por este sindicato associados ou não, a participarem de assembleia geral
extraordinária a ser realizada no dia 17 de fevereiro de 2020, as 09:horas em primeira convocação ou as 09:30
horas com qualquer número dos presentes ,na Rua Voluntários da Pátria,1961 4°andar, Santana – SP; para
deliberarem sobre as seguintes pautas: 1° leitura e aprovação da ata de assembleia anterior;2°instauração de
data base específica para a realização de negociações coletivas;3°delegação de plenos poderes aos diretores
do sindicato para negociarem junto ao sindicato patronal os acordos e convenções coletivas; deflagrarem
greves;instaurar dissídio coletivo.4°discussão e aprovação da forma de contribuição para custeio sindical;5°
leitura e aprovação da pauta de negociação coletiva específica para a categoria. São Paulo, 10de fevereiro de
2020.Jefferson Marcel Canal de Medina,CPF/MF402.532.808-93, presidente.

CONSELHO DELIBERATIVO - CONVOCAÇÃO
O Presidente do CONSELHO DELIBERATIVO do CLUBE ESPERIA, usando das atribuições que
lhe são conferidas pelo Estatuto Social, convoca os senhores Conselheiros para a REUNIÃO
EXTRAORDINÁRIA, a realizar-se no próximo dia 18 de fevereiro de 2020, terça-feira, às 20h em
primeira convocação e 20h30 em segunda convocação, em sua Sede Social, no Auditório, sita à
Rua Marechal Leitão de Carvalho, nº 65, com entrada também pela Avenida Santos Dumont, nº
1313, nesta Capital, a fim de discutir e deliberar sobre a seguinte ORDEM DO DIA: • Criação das
Comissões para propostas de regulamentos; • Criação de Comissão para readmissão de sócio
remido; • Proposta de Redução de Custos para comunicação aos associados e conselheiros; •
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - esclarecimentos da DA; e • Proposta da DA para
Captação espontânea remunerada de recurso exclusivo para os associados.

São Paulo, 08 de fevereiro de 2020.
OSVALDO ARVATE JUNIOR - Conselho Deliberativo - Presidente

CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA – 1ª REGIÃO
RETIFICAÇÃO – CONCORRÊNCIA Nº 01/2020

OConselho Regional de Biologia – 1ª Região (SP, MT, MS), vem a público retificar o Edital de
Concorrência Nº 01/2020. Tipo: Menor Preço e Melhor Técnica (Comunicação e Imprensa)
publicado no DOU, em 30/01/2020, Seção 3, Página 144, nos seguintes dispositivos: a)
Anexo I – Termo de Referência - Item 4. Forma de Apresentação da Proposta - Onde se
lê: “ 4.1. Os licitantes deverão apresentar detalhadamente das ações, incluindo custos, em
um Plano de Comunicação(...)” leia-se: “Os licitantes deverão apresentar detalhadamente
das ações, em um Plano de Comunicação(...)”. A partir desta data, o edital de licitação já
se encontra disponível no site: www.crbio01.gov.br. São Paulo, 07 de fevereiro de 2020

Dra. Iracema Helena Schoenlein-Crusius - Presidente do CRBio-01

vaGas | DesTaQUes Da seMana
seCReTaRia MUniCiPal De
DesenvolviMenTo eConÔMiCo

PaT (PosTo De
aTenDiMenTo ao
TRaBalhaDoR)

Como concorrer
■ Basta procurar uma unidade do CATe
com RG, CPF, PIS e carteira de trabalho

■ Os endereços estão no site
www.cate.prefeitura.sp.gov.br

A quantidade de vagas pode
variar conforme a procura

Como concorrer
■ Pela internet, é possível se inscrever
emwww.empregasaopaulo.sp.gov.br

■ É necessário levar RG, CPF,
PIS e carteira de trabalho

Fontes: SMDE (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico) e Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico

atendente
264 vagas
■ Salário: entre R$ 1.016 e R$ 1.164
■ Exigências: ensino médio completo e
comprovação de experiência

vendedor
200 vagas
■ Salário: R$ 1.200
■ Exigência: ensino médio completo

auxiliar e chefe de limpeza
120 vagas
■ Salário: R$ 1.100 e R$ 1.527
■ Exigência: ensino médio completo

vigilante
em Guarujá
20 vagas
auxiliar operacional
em Carapicuíba
30 vagas
atendente de
lanchonete em
são Roque
100 vagas


