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Manifestação aconteceu na Rua Rui Barbosa

Jaboticabal realiza passeata contra o abuso e a 
exploração sexual de crianças e adolescentes

Comunidade, grupos, escolas e insti-
tuições participaram na manhã de sexta-
feira (18), em Jaboticabal, de passeata 
contra o abuso e a exploração sexual de 
crianças e adolescentes. 

No último domingo (20/05), a Fundação Vu-
nesp aplicou as provas do Concurso Público nº 
01/2018, promovido pela Câmara Municipal de 
Jaboticabal para o preenchimento de uma vaga 
para o cargo de Motorista e uma para Procura-
dor Jurídico do Quadro de Servidores Efetivos 
da Casa de Leis jaboticabalense.

Gabarito do concurso público promovido pela 
Câmara de Jaboticabal sai nesta terça (22/05)

Hospital e 
Maternidade 
Santa Isabel 
comemora 
Semana da 

Enfermagem

Senac Jaboticabal 
oferece soluções 

personalizadas por 
meio do Atendimento 

Corporativo
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Manifestação aconteceu na Rua Rui Barbosa

Jaboticabal realiza passeata contra o abuso e a 
exploração sexual de crianças e adolescentes

Comunidade, gru-
pos, escolas e institui-
ções participaram na 
manhã de sexta-feira 
(18), em Jaboticabal, 
de passeata contra o 

abuso e a exploração 
sexual de crianças e 
adolescentes. 

O evento foi promo-
vido pelo Conselho 
Municipal dos Direitos 

da Criança e do Ado-
lescente de Jaboticabal 
– COMCRIAJA – e teve 
o apoio da Prefeitura e 
Câmara Municipal.

A mobilização foi 

iniciada no Ginásio 
Municipal de Espor-
tes “Alberto Bottino” 
e percorreu a Rua Rui 
Barbosa até a Praça 
Nove de Julho. O even-

to aconteceu em apoio 
ao Dia Nacional de 
Combate ao Abuso e à 
Exploração Sexual de 
Crianças e Adolescen-
tes, comemorado em 

18 de maio.
A programação con-

tinuou no sábado (19), 
às 9h30, na Praça Nove 
de Julho, com várias 
atrações gratuitas.

Hospital e Maternidade Santa Isabel comemora 
Semana da Enfermagem

No dia 16 de maio, o 
Hospital e Maternidade 
Santa Isabel recebeu o 
palestrante do Senac 
Jaboticabal César Re-
nato Poletti para falar 
sobre Enfermagem: a 
arte suprema de salvar 
vidas e resgatar almas. 
Administrador, gestor 
estratégico de pessoas 
e ex-secretário munici-
pal, Poletti contou in-
clusive sobre a própria 
experiência com o cor-
po de enfermagem do 
hospital.

A palestra foi uma 
das atrações da Sema-
na de Enfermagem, 
comemorada pelo hos-
pital entre os dias 13 
e 18 de maio, e que 
também contou com 
a participação da con-
selheira do COREN 
(Conselho Regional de 

Enfermagem) Rosemei-
re Carvalho, que na 
segunda-feira falou à 
equipe do Hospital.

Anualmente, o Hos-
pital e Maternidade 
Santa Isabel promove 
uma semana em come-
moração ao Dia do En-
fermeiro, celebrado no 
dia 12 de maio. Neste 
ano, as atividades se 
encerraram com uma 
festa de confraterni-
zação para o corpo de 
enfermagem do HMSI 
na noite do dia 18. A 
Semana é dedicada aos 
mais de 120 profissio-
nais da instituição que 
ocupam funções de en-
fermeiros, técnicos e 
auxiliares de enferma-
gem.

Coordenador da En-
fermagem do HMSI, o 
enfermeiro Marcio Ra-

mos parabenizou to-
dos os profissionais 
que fazem parte do 
quadro do hospital e 
ressaltou o diferencial 
dessa atividade. “ Ape-
nas a vocação não bas-
ta para exercer a pro-
fissão de enfermeiro  
É preciso se doar, ser 
caridoso, ter empatia 

com o próximo”, afir-
ma.

Ele também falou 
sobre os desafios que 
envolvem a profissão 
de enfermeiro e as di-
ficuldades do dia a dia. 
“Trabalhamos muito 
com a necessidade, 
com o cuidar do pa-
ciente, e, por mais que 

o empenho seja gran-
de, muitas vezes nos 
sentimos aquém da-
quilo que gostaríamos 
de oferecer, por conta 
da complexidade da 
profissão”, ressaltou.

“Sempre que nos de-
paramos com um pa-
ciente com um qua-
dro irreversível, com 

prognóstico fechado, 
é muito difícil. Muitos 
profissionais precisam 
chorar quando se de-
param com situações 
críticas. E nessas ho-
ras, percebemos que 
nosso principal com-
bustível é a família e 
amigos”, finalizou.
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No último domingo 
(20/05), a Fundação Vu-
nesp aplicou as provas 
do Concurso Público nº 
01/2018, promovido 
pela Câmara Municipal 
de Jaboticabal para o 
preenchimento de uma 
vaga para o cargo de 
Motorista e uma para 
Procurador Jurídico 
do Quadro de Servido-
res Efetivos da Casa de 
Leis jaboticabalense.

O concurso atraiu 
concorrentes de diver-
sos estados do país. De 
acordo com a Funda-
ção Vunesp, organiza-
dora do concurso, dos 
655 inscritos no total, 
(315 para Motorista e 
340 para Procurador), 
447 comparecem para 
fazer as provas (222 
candidatos para Moto-
rista e 225 para Procu-
rador).

As provas objetivas 
foram aplicadas pela 
manhã nas dependên-
cias da Instituição 
Moura Lacerda, para o 
cargo de Motorista, e 
no COC para Procura-
dor Jurídico, que tam-

Gabarito do concurso público promovido pela 
Câmara de Jaboticabal sai nesta terça (22/05)

bém passaram pela 
prova prático-profis-
sional, aplicada no pe-
ríodo da tarde. A prova 
prática para o cargo de 
Motorista está prevista 
para o dia 08 julho de 
2018, mas é bom ficar 
atento, porque a data 
definitiva e a convoca-
ção serão publicadas 
posteriormente nos si-
tes da Vunesp, da Câ-
mara e no Jornal A GA-
ZETA.

“Estou confiante, a 
gente sabe que a con-
corrência é grande, 
mas a gente tem que 
confiar no nosso estu-
do”, disse Patrícia Te-
reza Pazini, de Jabo-

ticabal, que concorre 
pela vaga de Procura-
dor Jurídico. Confian-
te também está Elvis 
Salgasso, de Bebedou-
ro, que apesar de ser 
servidor concursado 
da Justiça Federal de 
Santo André, também 
está de olho no cargo 
de Procurador da Câ-
mara. “Como eu vi que 
certame estava aberto 
aqui para Jaboticabal, 
concurso da Câmara 
Municipal, como eu já 
havia me preparado 
para o anterior con-
curso, resolvi arriscar 
esse cargo também”, 
contou Salgasso. 

Para Ailton Renato 

Faustino, de São Car-
los, a busca pela es-
tabilidade fez com 
que ele viesse à Jabo-
ticabal. “Eu já passei 
em outros concursos. 
Sempre me preparo. A 
prova não é tão difí-
cil, mas é concorrida. 
Tô preparado. Tô aí na 
luta”, garantiu o con-
corrente, que disputa 
a vaga para Motorista.

Na torcida, do lado 
de fora, dona Zenir 

Balbino veio de Bau-
ru para acompanhar a 
filha, Valéria Balbino, 
que tenta o cargo de 
Procurador Jurídico. 
“Ela está estudando 
bastante. Nossa espe-
rança é que passe des-
sa vez. Se Deus quiser 
vai dar certo. Nós esta-
mos confiantes”, torce 
Zenir.

Os gabaritos se-
rão divulgados nesta 
terça-feira (22/05) no 

site da Vunesp (www.
vunesp.com.br), na pá-
gina oficial da Câmara 
(www.camarajaboti -
cabal.sp.gov.br) e no 
jornal oficial da Casa, 
A GAZETA. A interpo-
sição de recursos da 
prova objetiva pode 
ser feita nos dias 23 e 
24 de maio à organiza-
dora do concurso, con-
forme prevê o Edital 
do concurso.

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO  

EDITAL DE DIVULGAÇÃO DO GABARITO

(CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2018)

A Câmara Municipal de Jaboticabal DIVULGA aos candidatos inscritos para os cargos de Motorista e Procurador Jurídico, o gabarito da prova ob-
jetiva realizada em 20 de maio de 2018.

 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL

EDITAL DE DIVULGAÇÃO DO GABARITO

(CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2018)
A Câmara Municipal de Jaboticabal DIVULGA aos candidatos inscritos para os cargos de Motorista e 
Procurador Jurídico, o gabarito da prova objetiva realizada em 20 de maio de 2018.

001. PROVA OBJETIVA
MOTORISTA

1 - D 2 - A 3 - D 4 - C 5 - E 6 - E 7 - B 8 - D 9 - C 10 - B
11 - E 12 - B 13 - A 14 - A 15 - C 16 - B 17 - D 18 - A 19 - E 20 - D
21 - E 22 - C 23 - A 24 - D 25 - B 26 - C 27 - E 28 - D 29 - A 30 - B
31 - E 32 - D 33 - B 34 - A 35 - C 36 - A 37 - B 38 - C 39 - C 40 - C

002. PROVA OBJETIVA

PROCURADOR JURÍDICO

1 - D 2 - A 3 - B 4 - E 5 - A 6 - C 7 - B 8 - A 9 - D 10 - B
11 - E 12 - C 13 - B 14 - D 15 - E 16 - B 17 - A 18 - E 19 - C 20 - D
21 - E 22 - A 23 - B 24 - D 25 - A 26 - C 27 - E 28 - A 29 - B 30 - D
31 - D 32 - B 33 - A 34 - C 35 - E 36 - D 37 - A 38 - B 39 - C 40 - E
41 - D 42 - A 43 - B 44 - E 45 - A 46 - C 47 - C 48 - B 49 - C 50 - D
51 - E 52 - B 53 - A 54 - B 55 - E 56 - D 57 - A 58 - B 59 - C 60 - A

E para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente Edital.

Jaboticabal, 22 de maio de 2018.

Carlos Eduardo Pedroso Fenerich
Presidente da Câmara Municipal de Jaboticabal

E para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente Edital.

Jaboticabal, 22 de maio de 2018.

Carlos Eduardo Pedroso Fenerich
Presidente da Câmara Municipal de Jaboticabal
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Serviço é dedicado à elaboração de projetos para qualificar talentos e atender 
organizações públicas, privadas e do terceiro setor

Senac Jaboticabal oferece soluções personalizadas 
por meio do Atendimento Corporativo

Para que todos se-
jam cada vez mais ca-
pazes de exercitar fun-
ções múltiplas, vestir 
a camisa das empresas 
e utilizar suas exper-
tises em ações de su-
cesso, as organizações 
têm atraído, retido e, 
principalmente, quali-
ficado seus talentos. É 
o que comprova a edi-
ção da pesquisa Global 
Human Capital Trends, 
da Deloitte, realizada 
com mais de 7 mil lí-
deres de negócios e RH 
de mais de 130 países. 
Ela demonstra ainda 
que o valor envolvido 
para o desenvolvimen-
to de líderes e a cria-
ção de programas de 
gestão chegou a 31 bi-
lhões de dólares, ape-
nas em 2015.

Nesse cenário, de-
senvolver soluções ali-
nhadas aos objetivos 
estratégicos das em-

presas e qualificar pro-
fissionais em áreas es-
pecíficas do universo 
corporativo são obje-
tivos do Atendimento 
Corporativo do Senac 
Jaboticabal. O serviço 
é dedicado à elabora-
ção de projetos perso-
nalizados para atender 
a organizações públi-
cas, privadas e do ter-
ceiro setor.

Com treinamentos 
nas modalidades pre-
senciais, a distância e 
blended (uma mistura 
dos dois primeiros), o 
Atendimento Corpo-
rativo é responsável 
por disseminar conhe-
cimentos imprescindí-
veis para uma boa for-
mação ética, cidadã e, 
principalmente, profis-
sional. “Elaboradas por 
meio de reuniões entre 
a área executiva do Se-
nac e a empresa con-
tratante, as parcerias 

educacionais oferecem 
soluções personali-
zadas – alinhadas aos 
objetivos estratégicos 
de cada instituição”, 
explica Wellington Ar-
golo, gerente do Senac 
Jaboticabal.

Ministradas durante 
todo o ano, as aulas 
reforçam o trabalho 
em equipe e trazem 
melhorias para os re-
sultados corporativos. 
As áreas mais procu-
radas pelas empresas 
e prefeituras foram 
gastronomia, comuni-
cação e artes, saúde e 
bem-estar, arquitetura 
e urbanismo e desen-
volvimento social. No 
entanto, Wellington 
ressalta que a unidade 
pode oferecer cursos 
personalizados para 
todas as áreas de atu-
ação da unidade. “São 
mais de 15 opções que 
garantem equipes qua-

lificadas e atentas às 
novidades do mundo 
do trabalho. No ano 
passado, capacitamos 
mais de 650 pessoas 
nessa modalidade”, 
completa o gerente.

Atendimento Cor-
porativo do Senac São 
Paulo

O Atendimento Cor-
porativo do Senac São 
Paulo desenvolve solu-
ções educacionais cus-
tomizadas, nas moda-
lidades presencial e a 
distância, para organi-
zações públicas, priva-
das e do terceiro setor, 
sempre alinhadas aos 
objetivos estratégicos 
dessas instituições. 
Nos últimos 14 anos, o 
Senac São Paulo capa-
citou mais de 770 mil 
pessoas, em cerca de 
7,1 mil organizações, 
tais como Walmart, 
Basf, Mafpre, EDP, Res-
toque S/A, Instituto 

Eurofarma, APAS, Ins-
tituto PROA, Motorola 
Solutions e CREA-SP.

Seu desempenho é 
reconhecido por espe-
cialistas do setor, que 
também já concederam 
à instituição 16 vezes o 
prêmio Top of Mind de 
RH, na categoria trei-
namento e desenvol-
vimento e, em 2018, 
a colocou entre os 25 
Melhores Fornecedo-
res de RH. Empresas 
interessadas em conta-
tar o Atendimento Cor-

porativo do Senac São 
Paulo têm à disposi-
ção canais exclusivos: 
0800 707 1027 e o site 
www.sp.senac.br/cor-
porativo.

Serviço:
Atendimento Corpo-

rativo
Local: Senac Jaboti-

cabal
Endereço: Rua 24 de 

maio, 831, Centro – Ja-
boticabal/SP

Informações: www.
sp.senac.br/corporativo.


