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DIÁRIO OFICIAL

ITAPEVI PROMOVE 
10ª EDIÇÃO DO MISS E MISTER 

TERCEIRA IDADE
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PREFEITURA ABRIRÁ
24 VAGAS DE ESTÁGIO

Inscrições serão realizadas entre 18 
e 22 de outubro; também haverá 

cadastro de reserva
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PREFEITURA ABRE 24 VAGAS DE 
ESTÁGIO PARA ENSINO SUPERIOR

Inscrições começam no dia 18 e vão até 22 de outubro; também haverá formação de cadastro de reserva

No próximo dia 18 de outubro, quarta-feira, 
a Prefeitura de Itapevi abrirá processo seletivo 
para a contratação de 24 estagiários de ensino 
superior e formação de cadastro reserva. As 
inscrições poderão ser feitas até o dia 22 de 
outubro pelo site www.itapevi.sp.gov.br/pro-
cessoseletivoestagio.

“É importante que Itapevi valorize sua ju-
ventude e traga os melhores estudantes para 
o poder público. Isso trará novas ideias e ener-
gia para que a administração possa executar 
cada vez melhor o seu trabalho”, afirma um 
servidor.

Além da inscrição online, é preciso entre-
gar alguns documentos na Secretaria de Admi-
nistração, Gestão e Tecnologia (Av. Presidente 
Vargas, 405). São eles: boletim do 1º semestre 
de 2017 (com todas as notas) e declaração de 
matrícula no 2º semestre de 2017, ambos em 
papel timbrado e assinados pela instituição de 
ensino; RG e CPF (original e cópia) e compro-
vante de residência. 

A bolsa-auxílio varia de R$ 800,00 a R$ 
1.300,00, com vale transporte de R$ 100,00 
por mês. A carga horária é de 6h de estágio por 
dia, com duração de um ano, podendo chegar 
até o máximo de dois anos.

Ao todo, são 10 vagas para estudantes de 
direito e uma para cada uma das seguintes 
graduações: administração, arquitetura, artes 
visuais, comunicação social, educação física, 
engenharia civil, fisioterapia, gestão de recur-
sos humanos, pedagogia, psicologia, serviço 
social, tecnologia em banco de dados, tecno-
logia em eventos e tecnologia em gestão fi-
nanceira.

Há ainda vagas para cadastro de reserva 
em diversas áreas. A lista completa pode ser 
conferida na edição 471 do Diário Oficial de 
Itapevi.

Podem participar do concurso estudan-
tes a partir do 2º semestre do curso de gra-
duação. Serão selecionados aqueles que 
tiverem a melhor média de notas referente 
ao 1º semestre de 2017. Alunos mais adian-
tados no curso terão preferência em caso de 
empate, bem como estudantes mais velhos. 

A primeira relação de classificados será 
divulgada na página da Prefeitura no dia 7 
de novembro; a lista final, divulgada após a 
fase de recursos, estará disponível no Diário 
Oficial em 14 de novembro. 

REGULAMENTAÇÃO

Para organizar a contratação de estagiá-
rios para a administração municipal, a Pre-
feitura publicou o Decreto 5279/2017, que 

regulamenta o processo seletivo dos estu-
dantes de ensino superior. O documento 
saiu na edição 467 do Diário Oficial do mu-
nicípio. 

Agora, as contratações de estagiários 
de todos os órgãos públicos municipais se-
rão feitas pela Secretaria de Administração, 
Gestão e Tecnologia. Em alguns casos, elas 
poderão ser realizadas em parceria com o 
CIEE (Centro de Integração Empresa Escola), 
conveniado com a Prefeitura.

O estágio deverá ocorrer obrigatoriamen-
te em áreas de atuação correspondente ao 
curso do estudante. Também não será per-
mitida a inscrição de pessoas que já tenham 
estagiado por dois anos na administração 
municipal. Além disso, 10% das vagas serão 
reservadas para portadores de deficiência.

Bolsa-auxílio chega a R$ 1.300,00 para estudantes do último ano da graduação

Divulgação PMI
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ITAPEVI PROMOVE 10ª EDIÇÃO DO 
MISS E MISTER TERCEIRA IDADE

“Minha falecida esposa pediu para que eu cultivasse a felicidade de viver”, diz vencedor da premiação 
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ITAPEVI PROMOVE 10ª EDIÇÃO DO 
MISS E MISTER TERCEIRA IDADE

“Minha falecida esposa pediu para que eu cultivasse a felicidade de viver”, diz vencedor da premiação 

“Perdi minha esposa há três anos e nesta 
noite quando ganhei o concurso ela me veio 
na cabeça. Eu me lembro dela pedindo para 
que eu fosse sempre alegre e para que eu cul-
tivasse a felicidade de viver”, disse, emocio-
nado, José Joaquim dos Santos, 70, vencedor 
da 10ª edição do Miss e Mister Terceira Idade 
Itapevi.

O evento aconteceu nesta quinta-feira (5) 
na Comunidade Kolping Cristo Rei, no Jar-
dim São Carlos, e reuniu centenas de pesso-
as, dentre elas os idosos atendidos pelo CCI 
(Centro de Convivência do Idoso), familiares 
e amigos. 

O 1º lugar do concurso ficou com Mary Vil-
ma de Souza Gonçalves, 67. Com dois filhos 
e seis netos, Mary participa das atividades 
do CCI há quatro anos e pratica dança como 
forma de terapia. “Estou em plena felicidade. 
Com tantas mulheres lindas eu não imaginei 
que pudesse ganhar porque a cada dia as 
candidatas estão mais belas, animadas e feli-
zes na disputa”, disse. 

Participaram da disputa 18 candidatos, to-
dos atendidos pelo CCI com idades entre 60 
a 80 anos.  A premiação tem como objetivo 
oferecer oportunidades de socialização à po-
pulação de terceira idade no município, sen-
sibilizando a sociedade para novas formas de 
participação do idoso.

A competição premiou na categoria femi-
nina a candidata de 3º lugar Maria Aparecida 
Garcia, 65. A 2ª colocação ficou com Teresa 
Amaro Fonseca, 78. Já no masculino, a 2ª co-
locação ficou com Francisco Thomas Altino, 
69, e a 3ª posição com José Coresmo Domi-
ciano, 66.

O evento teve ainda apresentação banda 
da Guarda Civil Municipal de Itapevi e nú-
meros artísticos, como a coreografia “Somos 
Dessa Terra”, de Lau Alencar, dança do ventre 
e o ballet “Meu Eu em Você”.

AVALIAÇÃO

Os candidatos foram avaliados por oito ju-
rados, dentre eles representantes do poder 
público municipal, setor privado, associações 
e institutos de Itapevi. Os quesitos avaliados 
foram: beleza de rosto, elegância, simpatia e 
desenvoltura na passarela. 

A Miss e o Mister Terceira Idade 2017 re-
ceberam cada um uma placa de aço pela 
conquista das mãos de Lisianne Soares, pri-
meira-dama e presidente de honra do Aco-
lher - Fundo Social de Solidariedade.Na se-
quência, os vencedores de 2015 passaram 
as faixas e coroas para os atuais campeões. 
Aparecida de Souza Carvalho entregou o or-
namento para Mary Vilma de Souza Gonçal-
ves, enquanto João Geremelo de Souza Silva 
o transferiu para José Joaquim dos Santos. 

Os vencedores ainda receberam cosméti-
cos da empresa parceira do concurso, Rugol. 

Os primeiros colocados como Miss e Mister 
Terceira Idade de Itapevi disputarão a compe-
tição estadual no dia 24 de outubro, às 14h, 
no Clube Juventus, na cidade de São Paulo, 
em evento aberto ao público.

A premiação foi realizada pela Secretaria 
de Desenvolvimento Social, Defesa da Cida-
dania e da Mulher em parceria com o Acolher.

CCI

O Centro de Convivência do Idoso é uma 
instituição da Prefeitura de Itapevi destina-
da à promoção de atividades para a popula-
ção de terceira idade no município. Para ob-
ter mais informações sobre as modalidades 
oferecidas no CCI, o telefone para contato é 
4205-4586. O espaço funciona de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 17h, na Avenida Cezário 
de Abreu, 915, no Bairro dos Abreus. Todas as 
ações desenvolvidas são gratuitas.

Competição aconteceu na quinta (5) na Comunidade Kolping Cristo Rei 

Felipe Barros/ Ex-Libris/ Secom PMI
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Secretaria de Finanças
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI
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Secretaria de Administração, Gestão e 
Tecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI

DIÁRIO OFICIAL
Prefeitura do Município de Itapevi

Diário Oficial do
Município de Itapevi

De acordo com o Decreto Municipal nº 4.588 de 14 de janeiro de 2009.

Publicação: Secretaria de
Comunicação e Resultados

Rua Joaquim Nunes, 65, Centro Telefone: 4143-7600
Email: imprensa@itapevi.sp.gov.br

Jornalista responsável:
Eurico Ramos - MTB: 49.599

Prefeito: Igor Soares Ebert
Vice-Prefeito: Marcos Godoy

Secretários:
Cláudio Dutra, Cláudio Freitas, Elaine Rodrigues Bueno de Freitas, Eu-

rico Ramos, José Mauro, Kleber Maruxo, Luiza Nasi Fernandes, Marcos 
Godoy, Marcos Toledo, Mauro Martins Júnior, Paula Pezzoni, Ramon 

Medrano,  Rogério de Oliveira, Walter Hasegawa,  Thulio Nassa e Virgí-
nia Soares. 

ItapeviPrev 
Superintendente:

Bruno Augusto Viana Lopes



8 Ano 8 | Nº 472 | Itapevi, 6 de outubro de 2017DIÁRIO OFICIAL Prefeitura do Município de Itapevi

Secretaria de Receita
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI
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