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Governo do Estado cria 15 mil novas vagas
para a rede pública na Grande São Paulo
A

administração estadual está finalizando a edificação de dez novas
escolas para a rede pública de
ensino. Serão criadas 129 salas de aula
para estudantes dos níveis fundamental,
médio e do Programa de Educação de
Jovens e Adultos. No total, serão oferecidas 15 mil novas vagas que se somarão
às 15 mil existentes na região metropolitana da capital. Os investimentos somam
15,8 milhões. Das dez unidades de ensino, três serão na zona sul de são Paulo,
três em Guarulhos, duas em Mogi das
Cruzes e uma em Itapevi e outra no
Embu. O diretor-executivo da Fundação
para o Desenvolvimento da Educação
(FDE), Tirone Chahad, explica que as
novas escolas receberão alunos e professores remanejados de outras unidades.
"Não temos estudantes fora da instituição de ensino. Os novos estabelecimentos educacionais permitirão ao
aluno estudar em local mais próximo de
sua residência", explica Chahad. A escola com maior número de vagas é a EE
Parque Jurema III, no município de
Guarulhos. Já está funcionando e oferece 2 mil vagas para jovens da 5ª à 8ª
séries e ensino médio.

Investimentos de 15 ,8 milhões constroem escolas na zona sul da capital (3),
Guarulhos (3), Mogi das Cruzes (2), Itapevi (1) e Embu (1)
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Medicina da Unesp qualifica auxiliares de enfermagem
Segundo a enfermeira Rosana
Jimenes Pavanelli, coordenadora do
curso e diretora-técnica de serviço
materno-infantil da Unesp, pelo fato de
as auxiliares de enfermagem participantes já atuarem na profissão há algum
tempo, e por causa da complexidade dos
casos atendidos no hospital, há a necessidade de capacitação mais ampla que a
oferecida normalmente em cursos técnicos de enfermagem.
O curso é ministrado pelo Serviço
Nacional de Aprendizagem Comercial
(Senac), por sua notória experiência na
área de enfermagem. Quanto às vantagens proporcionadas aos servidores,
Rosana destaca que sem o apoio da
Unesp e da Famesp teria de desembolsar R$ 200,00 mensais, além das despesas com transporte e material didáti-
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Com o objetivo de aprimorar a competência profissional dos auxiliares de
enfermagem que atuam no Hospital das
Clínicas da Faculdade de Medicina da
Unesp de Botucatu, a diretoria da
Divisão de Enfermagem da unidade está
realizando curso para o aprimoramento
de seus técnicos. Resultado de parceria
com a supervisão do HC e a Fundação
para o Desenvolvimento Médico e
Hospitalar (Famesp) – responsáveis por
75% dos custos – a iniciativa teve início
em fevereiro e realiza, até outubro, a
capacitação de duas turmas de 40 alunos, divididas em dois períodos (manhã
e tarde), com programa adaptado especificamente para a atuação no local,
dividido num bloco teórico de três
horas/aula dia e estágio de quatro horas
diárias.

Alunos recebem capacitação mais ampla que a oferecida em cursos normais de enfermagem

co, caso freqüentasse um curso particular livre.
A seleção dos participantes foi realizada de acordo com o interesse do funcionário, atividades desempenhadas e
tempo de trabalho.
A intenção da diretoria da Divisão de
Enfermagem é dar continuidade ao projeto, que, segundo Rosana Pavanelli,
promove melhorias no atendimento hos-

pitalar. "Esperamos contar com o apoio
da supervisão do hospital e da Famesp
para formarmos outras turmas."
O complexo médico hospitalar da
Faculdade de Medicina da Unesp/Botucatu tem 628 auxiliares e 72 técnicos
de enfermagem em seu quadro profissional.
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Começaram as inscrições
para oficial médico da PM
Estão abertas as inscrições para o
concurso público de 2º tenente-médico
da Polícia Militar estagiário. Serão oferecidas 40 vagas e os candidatos podem se
inscrever pelo site do Banco Nossa Caixa.
O pagamento da inscrição deverá ser
feito até o dia 16, às 16 horas, nas agências do banco ou na rede bancária, ou
até as 19 horas nos postos do Poupatempo. Para participar é preciso ser
brasileiro, ter idade máxima de 35 anos
(até o último dia de inscrição), estatura
mínima de 1,60 metro (se do sexo feminino) e 1,66 metro (masculino), ser portador do Certificado do Curso de
Medicina (registrado no MEC), outorgado por órgão de ensino superior (reconhecido pelo Ministério da Educação).
É preciso, ainda, estar inscrito e regularmente registrado no CRM. No ato da
nomeação, estar inscrito e regularizado
no Cremesp, ser portador do título de
especialista ou certificado de residência
médica concedido por órgão competen-

te, estar em dia com as obrigações eleitorais e no pleno exercício dos direitos políticos e não possuir antecedentes criminais. A taxa de inscrição é de
R$ 43,89, caso o candidato faça o pagamento nas agências do Banco Nossa
Caixa, por meio de documento de arrecadação. Via boleto bancário, o valor é
de R$ 46,89. O acréscimo de R$ 3,00
refere-se à despesa bancária.
Candidatos que não possuem acesso à
Internet podem utilizar, gratuitamente, os
serviços dos postos Poupatempo e dos
Infocentros do Programa Acessa São
Paulo. Informações das unidades do
Poupatempo pelo telefone 0800-7723633 ou pelo site www.poupatempo.sp.gov.br e, ainda, pelos telefones (11)
6099-9579/6099-9675, do Acessa São
Paulo, e site www.acessasaopaulo.sp.gov.br.
Outros detalhes no site www.polmil.sp.gov.br
ou pelos telefones (11) 3327-7837 / 7821
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