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Servidores da SSM
durante serviços no Novo
Horizonte, para a Festa do
Trabalhador; manutenção e
limpeza por toda a cidade.

ip
e!

“Zeladores”
da cidade
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Nosso Jornal

Grupo de servidores participa de treinamento
sobre pesquisa de avaliação de desempenho.

Pesquisa do Estágio Probatório
A Secretaria de Administração, por meio
do Departamento de Gestão de Pessoas (DGP), realizou de 2 a 11 de abril uma
pesquisa para cerca de 300 servidores. O
grupo participa como avaliadores de servidores que se encontram no período de
Estágio Probatório.
A medida visa à troca de experiências sobre
todo o processo de avaliação de desempenho com o propósito de indicarem possíveis

melhorias no próprio sistema de Avaliação
de Desempenho.
Este modelo de Avaliação de Desempenho foi
instituído com o novo Plano de Carreira e objetiva ao avaliado assumir uma postura ativa no
que se refere ao desenvolvimento da própria
carreira.
Neste sistema de avaliação de desempenho, a
cheﬁa imediata realiza a avaliação e os servidores se autoavaliam nas competências: com-

prometimento, espírito de equipe/cooperação,
clareza de comunicação, resolutividade, alinhamento operacional, disposição à mudança
e desenvolvimento proﬁssional. Em seguida,
são discutidas pelo avaliador e avaliado visando melhoria do desempenho do servidor.
Mais informações
Departamento de Gestão de Pessoas
3947-8761

Bolsas de estudos capacitam servidores
Com o objetivo de investir na capacitação dos servidores, o Programa
de Bolsas de Estudos do Servidor Municipal (Probesem) já beneﬁciou
neste ano 680 servidores da Prefeitura, sendo 348 renovações e 232
novos bolsistas. O programa é coordenado pela Secretaria de Administração por meio do Departamento de Gestão de Pessoas/Divisão de
Treinamento & Desenvolvimento.
Segundo José Nildo da Silva, da coordenação do Probesem, o programa foi criado em 1985 e abrange os cursos supletivo, ensino médio,

graduação e pós-graduação. A Prefeitura reembolsa 60% dos valores
das mensalidades dos candidatos contemplados. Atualmente, cerca de
60% das bolsas são para os cursos de pós-graduação e o restante para
graduação.
As inscrições ocorrem sempre na segunda quinzena de fevereiro ou no
início do curso regular, até 30 dias corridos a contar da data de início do
curso. A concessão da bolsa ocorre mediante situação socioeconômica
do candidato, entre outros aspectos.

Sem a bolsa do Probesem eu não teria condições de fazer o curso
de Direito e a pós na mesma área
Juarez Marinho do Nascimento | Transportes
A bolsa me possibilitou a graduação em Análise e
Desenvolvimento de Sistemas. Agora quero fazer a pós.
Marcelo Marques | Fazenda
Sem a bolsa eu não conseguiria concluir minha graduação. Agora
faço pós em direito tributário, que vai ser muito útil em minha área de
trabalho.
Luis Gonzaga dos Santos da Silva | Fazenda

José Nildo da Silva, da coordenação do Probesem
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A DENGUE PODE MATAR

Participe com sugestões para o
Nosso Jornal: atividades em
sua área, seção Depois do Trabalho e outras dicas interessantes.
Ligue 3947-8072 ou escreva para
nossojornal@sjc.sp.gov.br

ELIMINE ÁGUA PARADA! EM CASO DE SUSPEITA DE LOCAIS COM
FOCOS DO MOSQUITO, FALE COM A PREFEITURA PELO TELEFONE
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ZELADORIA DA CIDADE

Um desses serviços é
simplesmente o que podemos
chamar de “zeladoria da
cidade”, que é realizada
por cerca de 800 servidores
da Secretaria de Serviços
Municipais (SSM). Eles são
divididos em várias equipes, em
oito regionais. Isto, ainda com
apoio fundamental da Urbam e
de outras secretarias.
A ppreocupação
p ç com a limpeza
p
ppública,
ública,
manutenção
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anutenção ddee
rruas
uas e ppraças
raças ddaa
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idade é uuma
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cconstante.
onstante.

Você já percebeu que é
praticamente impossível
circular pela cidade e não ver
alguma equipe da Prefeitura
executando serviços de
manutenção e melhorias?
Esses servidores
executam cerca de

5 mil atividades
por mês
para manter a cidade
limpa e organizada.

SIDNEY, EXEMPLO DE DEDICAÇÃO

A SSM conta com muitos servidores
que conhecem a cidade mais de que
ninguém. Uma dessas pessoas é o
Sidney Ribeiro de Paulo, Diretor de
Operações . “Nestes 25 anos de serviço
na SSM passei por vários momentos

Venha aproveitar a vida! Caminhe com a turma da

marcantes. Entre eles o de coordenar a construção
de uma passarela, em tempo recorde de seis
horas, com qualidade e instalação de iluminação,
lixeiras e corrimão para ajudar a população da
região do Jd. Satélite, quando houve a queda da
ponte da Av. Guadalupe”.

Faça amizades! Curta a natureza!
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Nossa cidade é conhecida por sediar empresas de alta
tecnologia, além de ser referência mundial nos segmentos de
aeronáutica e aeroespacial. Com isso, a população da cidade
cresce cada vez mais e com ela a responsabilidade da Prefeitura
em oferecer bons serviços.

DIA A DIA DA SSM

Nivelamento de guias e sarjetas; urbanização e
revitalização de áreas verdes; conserto de calçadas
daniﬁcadas por árvores; construção de passeio em área
pública; implantação de lixeiras; instalação e manutenção
da iluminação ornamental; limpeza de bocas de lobo;
manutenção de pontes de madeira e colocação de aduelas;
manutenção de vias públicas com bloquetes; plantio e
podas de árvores; pintura de viadutos; controle de pragas;
operação tapa-buraco; casacalhamento de vias sem
pavimentação, construção
de gabiões para proteção de
encostas e entrega de água
potável com carro pipa, entre
outros serviços.

FORÇA-TAREFA

Os servidores da SSM realizaram
recentemente um grande mutirão para
limpeza e manutenção de ruas e praças
em três bairros da região sul da cidade.
Resultado: foram recolhidas 556
toneladas de lixo úmido e seco e
entulho em 10 dias.

A FORÇA DA URBAM

Eles contribuem
para que a cidade
tenha 100% da
coleta do lixo
orgânico e 90% do
reciclável.

A Prefeitura conta também com o
fundamental apoio da Urbam para
manutenção da cidade em várias
frentes. Ao todo são quase 500 funcionários na varrição e capina. As
coletas de lixo orgânico e a seletiva e ainda a triagem na Estação de
Tratamento de Resíduos totalizam
outros 500 funcionários. A preocupação com a limpeza da cidade é

tão grande que existe até uma equipe especializada em dar um “banho
técnico” nos pontos de ônibus. Ou
seja, um minuciosa lavagem e limpeza para comodidade dos usuários.
Essa equipe, de 10 funcionários, é
responsável também pela pintura
e manutenção elétrica de todos os
402 pontos de ônibus metálicos da
cidade.

Próximas trilhas: Da Onças (São Bento do Sapucaí), Pedra Grande (Atibaia), Paraitinga (São Luiz do Paraitinga),
São Francisco Xavier/Monte Verde (MG) Ligue: 3947-8096 e informe-se!
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Centro de Convivência
tem novidades
O Centro de Convivência, do Paço Municipal, oferece
mais opções de lazer, saúde e entretenimento.
Conﬁra e participe das atividades no local.

BIBLIOTECA ON-LINE
Com o objetivo de facilitar ainda mais o acesso dos leitores ao acervo da biblioteca do Centro de Convivência, o servidor poderá contar a partir da segunda
quinzena de maio com o serviço on-line de consultas de livros. Para isto bastará
acessar a Intranet e consultar o acervo que conta com cerca de 800 títulos. Na
pesquisa estarão disponíveis as opções de busca por assunto, autor e título.
TABLETS
Já estão disponíveis no Centro de Convivência dois tablets para utilização
dos servidores. Os equipamentos permite navegação na Internet. O Centro de
Convivência dispõe também de acesso gratuito à Internet com sinal aberto
de Wi-Fi.
TERAPIA CORPORAL
Outra novidade é que além das aulas de Pilates, os servidores poderão contar
com a Terapia Corporal. Trata-se de uma técnica oriental de exercícios que traz
benefícios diretos para a saúde física e mental dos praticantes. Assim como a
ginástica laboral, as práticas corporais chinesas, como a Terapia Corporal, têm
como objetivo minimizar os impactos negativos oriundos do sedentarismo ou
do excesso de movimentos repetitivos. As aulas serão aplicadas regularmente
nas terças-feiras e quintas-feiras, e terão um limite de 30 vagas. A inscrição
será por meio da Intranet.
BILHAR
Atendendo a pedidos, as mesa de bilhar e pebolim foram transferidas do interior do Centro de Convivência para o quiosque. Inclusive, o quiosque foi especialmente preparado para receber esses equipamentos.

Começou a vacinação
contra a gripe H1N1

Setores vitais
do Paço recebem
manutenção
A Secretaria de Administração, por meio do
Departamento de Serviços Internos (DSI), concluiu
serviços fundamentais de manutenção no prédio
do Paço, no sistema de ar condicionado e transformadores de energia.
Segundo Fábio Lúcio Faini, técnico do Departamento de Manutenção, a central do ar condicionado passou por uma série de melhorias, diminuindo
com isso os ruídos e pedidos de manutenção
pelos usuários.
Já a cabine primária de energia elétrica recebeu
uma inspeção minuciosa, retirando, inclusive, a
umidade que existia no local. Os serviços realizados já estão gerarando economia na conta de
energia elétrica do Paço.

A equipe:
José Roberto Bezerra, Jeferson dos
Santos, Francisco Oliveira, Rogério
Santos, José Eduardo Machado,
Roberval Prianti, Marco Antonio
Gonçalves, Paulo dos Reis, Geraldo
Magela e Fabio Faini
Durante 2013, a equipe de Supervisão de Manutenção realizou cerca de três mil atendimentos,
como nas áreas de elétrica, hidráulica, pintura, ar
condicionado e jardinagem, entre outros serviços.
A Manutenção do Paço pode ser acionada pelo
ramal 8223.

A campanha de vacinação
i ã contra a IInﬂﬂuenza
(gripe H1N1) já foi iniciada e segue até o dia 9
de maio. Devem tomar a vacina as crianças de
seis meses a menores de 5 anos, as pessoas
com 60 anos ou mais, trabalhadores da área de
saúde, gestantes, mulheres até 45 dias após o
parto e pessoas portadoras de doenças crônicas. As vacinas estarão disponíveis em todas
as Unidades Básicas de Saúde (UBS).

Se você está a menos de dois anos
de sua aposentadoria, participe do

PPA

Programa de Preparação
para a Aposentadoria
INSCRIÇÕES
3947-8798 | Conceição
www.shhsjc.com.br  3519-3766
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Como anunciar

Quem pode anunciar

www.sjc.sp.gov.br/servidor
3947-8067 | 3947-8077 |
nossojornal@sjc.sp.gov.br

• IMÓVEIS . VENDA
Casa, Jardim das Industrias. 02
dorms., garagem coberta, área constr.
80 m2, terreno de 151m2. R$ 220 mil.
Daniele, 988384196/30194196
Apto, Jardim Vale do Sol.
2 dorms, garagem coberta,
playground. R$145.000. Edilaine,
982198800/991806502
Casa vende-se ou troca-se,
Jardim América. 3 dorms, sendo 1
suíte, 3 vagas de garagem. R$ 300
mil. Izabel, 988342445/39377834
Apto, Vila Adyana – Av.Adhemar
de Barros, novo, 2 dorms c/ 1 suíte,
sala cozinha, varanda,1 vaga de
garagem, 65,7 m². R$ 280 mil. Cleusa,
997936655/988306513.
Apto, Bosque dos Eucaliptos.
2 dorms sendo uma suíte, sala,
cozinha, wc e uma vaga de garagem.
Mary, 992256179/988872220
Sobrado, Jd. das Industrias. 3 dorms/
suíte, escritório, sala, copa/cozinha
americana. R$ 340 mil. Paulo, 997518774
Casa, Campo dos Alemães. 4
cômodos, sala, cozinha, 2 quartos e
wc. R$ 140 mil. Marcos, 982087091.
• IMÓVEIS . ALUGUEL
Flat, Martins de Sá, Caraguá.

• Servidor da Prefeitura
• Funcionário da Fundação Cultural,
Fundhas e Urbam • Estagiário
• Bolsista • Aposentado

Acomoda 6 pessoas, piscina e
churrasqueira. R$ 150 diária. Vânia,
981684722/30217810
Apto, São Geraldo – Jacareí. R$
350. Edenilson, 988372098
Apto, Res. Portal do Sol, Jardim
Califórnia, Jacareí. 2 dorms, sala
com 2 ambientes, sacada, cozinha
planejada. R$ 800 + cond. Suze,
39511999/997649955
Apto, Jd Flórida – Jacareí. 3
dorms, c/suíte, 2 vagas, tv e estante
na sala de estar, coz. mobiliada e
armário em um dos quartos. Roberta/
Marcelo, 981337005/39237847
• VEÍCULOS
Ciclomotor Kasinski Super (bis),
azul, 2001, 49 cilindradas. R$ 1
390,00 + dívida. Claudete, 39163348.
Gol Trend, cinza, 2009, 1.0, 4
portas, ﬂex. Tabela. Abiail, 39478536.
Versailles, prata, 93, 2.0, completo. Aceito troca por UNO ou GOL 1000
da mesma faixa de valor. R$ 6.500.
João Paulo, 3901-2414.
Face, 2011, azul escuro, gas, ar
cond, dir.hidr, vidros/retrovis/travas
elétricos, bancos de couro, sensor
de ré, pneus seminovos. Tabela Fipe.
Bibiano, 997133590.
Palio Weekend, adventure, 2005.
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Muita atenção!
• Imóvel só de loteamento legalizado
• Os produtos ou serviços são
de responsabilidade dos anunciantes

Edmilson, 997045314
Twister 2004, vermelha,
documentação OK, pneus novos, bom
estado, R$ 4.500, Edmon, 988499476
Moto Honda modelo NX 200,
1995, vermelha. Abaixo da tabela.
Manoel, 988222250.
Voyage, 2010 ﬂex. 1.0. Completo,
único dono. Preço de tabela. Manoel,
988222250.
Gol, prata, 2000 16v, 4
portas, doc. Ok. R$ 8.500. Renata,
981364897.
Linea Essence - duologic, 2014,
completo. Troco por menos valor.
Fernando, 981429133
Palio Fire, preto, 2005, 1.0, 02
portas. Tabela. Paulo, 997518774.
• MÓVEIS & ELETRO
Ar Condicionado Portátil, Tec
Home. 110V (com transformador). R$
1 mil. Josilene, 39024343/988442277
• DIVERSOS
Roupas, seminovas para brechó.
Isabel, 988342445/39377834
Portão, de garagem em ferro
maciço, largura 2,50m x 1,93m altura,
com ponterias de lança reforçado. R$
600. Adilson, 997619591
Vestido, de noiva branco, mane-

Quando
anunciar

quim 40 a 42, de tule e cetim. R$ 2
mil. Izabel, 988342445/39377834
Caixa d’água, 500 litros,
redonda, com tanque de PVC,
marca Fortles. R$ 150, Rodolfo,
988462868/988462868/982455036
Vídeo game X-box + Kinect
com 4 jogos originais. R$ 850,00.
Franciele, 988091245
Pneus, novos (2),
21560R16, valor à combinar,
39662431/997198075
Título do Thermas do Vale (Familiar). R$ 1 mil. Eliane, 988094566
Bazar, com mercadorias, Bicicleta Monaco 21V, Carrinho de Bebê Rosa, Livros
Série Crepúsculo. Edmilson, 997045314
Bicicleta, feminina Reebok Riviera, alumínio, branca e vermelha,21
marchas, câmbio Shimano, semi nova,
R$ 400. Renata, 98266-9082
Bicicletas, (2) Caloi infantil em
ótimo estado, Paulo, 997469032
Título do Thermas do Vale (Remido
100%). R$ 4 mil. Rosemary, 997816431
Boticário, Demillus, Jequiti, cosmésticos e lingerie. Neila Souza, 99763-8932
Nutrição alimentar, Herbalife,
preços especiais para servidores.
Gabriel, 981216259

26 a 30
de
junho

• SERVIÇOS
Arte ﬁnal, sites, logomarcas,
convites, cartões de visita, folders,
jornais, revistas, cartazes, livros, etc.
Carlos, 99236-0949
Aulas de reforço de matemática
para estudantes do 6º ao 9º ano do ensino fundamental. Francini,99122-5844.
Confeiteira, bolos e salgados
para festas e eventos, Meire,
32078499/982053628
Eventos, cerimonial e
organização. Aline e Fabiana,
982270024/988185676
Arteka Décor, aniversário,
casamento, 15 anos, chá de bebê,
decoração, móveis provençal e
rústico, papelaria personalizada,
doces decorados, Kátia, 981150012
DJ, Jair, casamento, aniversário
15 anos, baladas kids e teens,
festas em geral, iluminação, sky
paper, música todos os ritmos,
39318157/996000066
Eletricista, instalações em geral
(comercial,predial e residencial),
montagem de painéis elétricos,
reparos em geral, Hélio 982092043/98700-1115
Pilates, aulas no Centro, prof.
Laura Macedo, 988052300

O informativo é distribuído em todos as unidades da Prefeitura
Se não estiver chegando em sua área, ligue para 3947-8185

