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No próximo dia 15 de novembro, é comemorado no Brasil, o dia 
da  Proclamação da República. E em Campo Limpo Paulista, no 
dia 14 (segunda-feira) será ponto facultativo, por conta disso, o 
funcionamento de alguns órgãos públicos e instituições sofrerão 
alterações, mas voltam ao funcionamento na quarta-feira (16).

A Prefeitura de Campo Limpo 
Paulista abriu na última quarta-
feira (9), as inscrições para o 
novo Concurso Público da cidade, 
organizado pelo Instituto Brasileiro 
de Administração Municipal – IBAM. 

- Cargos disponíveis
- Analista de Dados
- Auditor
- Técnico de Gestão e Controle
- Diretor e Vice Diretor de 

unidade escolar

As inscrições podem ser feitas 
até o dia 8 de dezembro através do 
site do IBAM, e as inscrições para 
auditor, analista de dados, diretor 
e vice-diretor escolar são de R$92 e 
para técnico de gestão, R$65.

Veja o que abre e fecha neste feriado 
da Proclamação da República 

Concurso Público: inscrições abertas

SAIBA +

I N S C R I Ç Õ E S

EDITAIS DE ABERTURA
Diretor

Vice-diretor
Demais cargos

EM AÇÃO
B O L E T I M  I N F O R M AT I V O Ed. 69 | 12.NOV.2022

https://www.campolimpopaulista.sp.gov.br/site/noticias/feriados/proclamacao-da-republica-veja-o-que-abre-e-fecha-em-campo-limpo-paulista.html
http://www.ibamsp-concursos.org.br/
https://s3.amazonaws.com/docs.static.ibamsp-concursos.org.br/694/01- Edital de Abertura.pdf
https://s3.amazonaws.com/docs.static.ibamsp-concursos.org.br/695/01- Edital de Abertura.pdf
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E X P E D I E N T E
COMUNICAÇÃO E IMPRENSA
Av. Adherbal da Costa Moreira, 255
Campo Limpo Paulista - Centro

( 11 4039-8304
comunicacaocampolimpopaulista@gmail.com

CLIQUE 
PARA 

ACESSAR

PAT realiza curso de qualificação em 
parceria com empresas do ramo alimentício

Prefeitura interdita Comunidades 
Terapêuticas, em Campo Limpo Paulista

O Posto de Atendimento ao 
Trabalhador de Campo Limpo Paulista, 
em parceria com as empresas Ad´oro 
e Senai, está com inscrições abertas 
para o curso de qualificação gratuito 
sobre boas práticas de fabricação 
para manipulação de alimentos. O 
curso tem carga horária de 20 horas 
e será ministrado nos dias 21 e 28 de 
novembro e 5, 12 e 19 de dezembro (às 
segundas-feiras).

As inscrições devem ser feitas 
presencialmente no PAT, na avendida 
Alfried Krupp, 1025 - Jardim América, 
das 8h às 12h e das 13h às 16h até o 
dia 17 de novembro. Os documentos 
necessários são RG, CPF e comprovante 
de residência.

O Centro de Referência 
Especializado de Assistência Social 
(CREAS) de Campo Limpo Paulista, 
está fazendo uma busca ativa 
de familiares dos 54 pacientes 
internados em quatro comunidades 
terapêuticas do município que hoje 
funcionam de maneira irregular. 
Os locais contam com homens 
em tratamento de saúde mental 
ou drogas, e laudos da vigilância 
sanitária constataram que os 

SAIBA +

CLIQUE NA FOTO PARA SABER MAIS

locais não possuem licença de 
funcionamento.

As casas terapêuticas interditadas 
são: Associação Missões Videira, 
Abrigo Comunidade Cristã Peniel, 
Comunidade Terapêutica Casa do 
Oleiro e Comunidade Terapêutica 
Educacional (CTEC).

https://shre.ink/1dh7
https://shre.ink/1dhM
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A Secretaria de Obras e 
Infraestrutura, em convênio 
firmado com o Governo Estadual, 
iniciou a reforma da Praça Castelo 
Branco, no centro da cidade, que 
passará por diversas melhorias, 
entre elas: revestimento dos 
bancos com madeira, nova pintura, 
troca completa da iluminação, 

O QUE É RECOLHIDO:
Móveis velhos, eletrodomésticos, 

madeiras, pneus e vidros devidamente 
identificados e embalados.

Começa reforma da Praça Castelo Branco
revitalização do coreto e da fonte. 

Vale destacar que por conta 
do paisagismo e por ser um 
ponto turístico, a reforma tem a 
participação das Secretarias de 
Cultura e Turismo e Meio Ambiente.

SAIBA +

O CATA-TRECO NÃO RECOLHE:
Resíduos de construção, tecido e 

espuma de estofados.

https://shre.ink/1dw2
https://www.campolimpopaulista.sp.gov.br/site/vive/cata-treco.html
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São José revive com 
mutirão de serviços

No mês de outubro, foi a vez do 
bairro do São José e Região receber 
o mutirão de serviços, realizado pela 
Prefeitura de Campo Limpo Paulista, 
que leva melhorias e revitalizações 
por onde passa. Confira um balanço 
dos serviços realizados durante o mês:
- 25 podas de árvores;
- 20 novos equipamentos instalados 
em praças da região (como 
banco, mesa de xadrez, lixeira e 
playground);
- 750m² de asfalto recuperado;
- 45 bueiros desobstruídos e 35 
tiveram a tampa trocada;
- 250 lâmpadas trocadas em toda a 
região.

DIA DO MUTIRÃO
E para celebrar as ações 

realizadas durante o mês, no 
último dia 5, a avenida Mitiharu 
Tanaka foi interditada e todas as 
secretarias municipais ofereceram 

serviços como orientação, 
cadastro em programas e ações 
de saúde de forma gratuita para a 
população. 
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Confira os números:
- 218 doses de vacinas plicadas, sendo 
71 contra Influenza e 147 Covid-19;

- 100 mudas de Ipê Amarelo  
distribuídas;

- 300 livros e 60 gibis doados;

- 600 peças de roupas doadas 
através do Varal Solidário,

- 120 cortes de cabelo;

- 60 pessoas inscritas no CADÚnico;

- 120 orientações sobre taxas e 
impostos;

- 13 registros na ouvidoria;

-  22 atendimentos pelo Sebrae;

- 30 kits informativos sobre 
empréstimos consignados e 
Código de Defesa do Consumidor 
distribuídos pelo PROCON.

SAIBA +

Programa Prospera Família prorroga inscrições
As inscrições para o programa do 

Governo do Estado de São Paulo, Prospera 
Família foram prorrogadas até o dia 16/11. 
Podem participar do programa, famílias 
monoparentais com, pelo menos, um 
filho ou dependente de 0 a 6 anos, sendo 
necessário que a família esteja inscrita no 
Cadastro Único com renda familiar de até 
R$ 210 por pessoa.

Os interessados devem fazer a inscrição 
pelo site Bolsa do Povo ou entrar em contato 
com o Centro de Referência de Assistência 
Social (CRAS) mais próximo de casa. INSCREVA-SE

https://www.campolimpopaulista.sp.gov.br/site/noticias/mutir%C3%A3o/sao-jose-revive-com-mutirao-de-servicos.html
https://www.bolsadopovo.sp.gov.br/ 
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EM CENA

A equipe de Bombeiros realizou 
dois salvamentos de animais 
durante a semana, o primeiro 
de um cavalo que caiu em uma 
piscina e o outro, de um potro 
que nasceu em uma ribanceira 
e não conseguiu sair. Todos 
os animais foram salvos com 
segurança.

CUIDANDO DOS ANIMAIS

A Copa do Mundo no Qatar começa 
no dia 20 de novembro e, para 
entrar no clima, moradores do 
bairro do São José pintaram  uma 
das praças do bairro.

EM RITMO DE COPA DO MUNDO
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A equipe da Secretaria de Serviços 
Públicos realizou manutenções na 
Estrada do Rossi e em algumas 
travessas adjacentes, além da 
execução de valas para desvio 
de águas da chuva, com o intuito 
de evitar desmoronamentos e 
enchentes em residências no 
Bairro do Vista Alegre.

MANUTENÇÃO EM ESTRADAS
NÃO PAVIMENTADAS

Durante a semana, alunos 
da E.M.E.F Caminho Para 
Conquista e da E.M.E.F 
Vereador José Poli de Oliveira 
Dorta, foram até o saguão do 
Paço Municipal de Campo 
Limpo Paulista para conferir 
a Exposição ‘=Somos=’.

VISITA AO PAÇO MUNICIPAL

1 Compras
2 Regulação de Vagas
3 Vigilância em Saúde

Secretaria Municipal de Saúde 
Ramais de atendimento 

11 4863-0187
4 Farmácia Municipal
5 Medicamentos Alto Custo
6 Atenção Básica
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Ambulatório Central em novo endereço
Para melhor atendê-los, o 

Ambulatório Central  vai passar 
por uma ampla reforma. 
O atendimento acontece 

normalmente na avenida 
Alfried Krupp, 776, ao lado do 
terminal a partir do dia 16 de 
novembro. Programe-se! 
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ACESSE QUESTIONÁRIO
SOBRE PLANO DIRETOR

https://forms.gle/28bmVDXz1P3Lw1u9A
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PREFEITURA

https://www.facebook.com/prefeituradecampolimpopaulista
https://www.instagram.com/prefeituradecampolimpopaulista/
http://www.campolimpopaulista.sp.gov.br/
https://www.youtube.com/channel/UCmq-A4qO5txe0lxoKz4vDCg

