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Inscrições para a frente de trabalho se encerram nesta quarta dia 11 

Depois de informar que as inscrições para a Frente 

de Trabalho oferecidas pela Prefeitura em parceria 

com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico 

estavam abertas e se encerrariam na sexta feira 

dia 6, o sistema de inscrições do Governo do Esta-

do apresentou uma pane impedindo a realização 

das inscrições. O prazo foi prorrogado até esta 

quarta-feira dia 11, às 17 hs, impreterivelmente. 

Portanto àquele que ainda fez sua inscrição poderá 

procurar na secretaria da Fazenda, falar com Julia-

no, levando seus documentos pessoais e fazer a 

inscrição, que é gratuita. O PEAD – Programa 

Emergencial de Auxílio-Desemprego, é uma parce-

ria entre a Prefeitura de Paranapanema e a Secre-

taria Estadual de Desenvolvimento Econômico. Foi 

criado em 1999, com objetivo de 

criar frentes de trabalho proporcio-

nando a qualificação profissional e 

renda para cidadãos desemprega-

dos, em situação de vulnerabilida-

de social, por meio de atividades 

produtivas em órgãos do Estado e 

Municípios. O bolsista da frente 

de trabalho, permanece no pro-

grama por 9 meses, com jornada 

de trabalho diária de 6 horas, qua-

tro dias por semana, sendo que 

no quinto dia, ele participa de um 

curso de qualificação profissional 

ou alfabetização. Os bolsistas que 

aderirem ao programa vão prestar serviços de inte-

resse comunitário no município ou estado, sem vín-

culo empregatício e sem substituir o quadro de fun-

cionários, como exemplo, zeladoria de praças, 

apoio administrativo, apoio a creches e escolas en-

tre outros. O cidadão (ã) que aderir ao programa 

terá uma bolsa auxílio mensal no valor de R$ 

210,00, mais uma cesta básica no valor de R$ 

86,00 e o curso de qualificação profissional, que 

ainda não foi definido. O bolsista ainda terá seguro 

de acidentes pessoais, com cobertura de até R$ 

5.000,00 em caso de morte acidental, ou invalidez 

permanente total ou parcial por acidente. Ainda se-

rá fornecido ao bolsista os EPIs – Equipamentos 

de prevenção e ferramentas necessárias para a 

realização dos serviços. O pagamento será feito 

mensalmente pelo Governo do Estado, que abrirá 

uma conta benefício para o bolsista no Banco do 

Brasil, sendo que o banco fornecerá um cartão 

magnético para cada beneficiário, lembrando que a 

conta é específica para recebimento e saque do 

programa, que estará disponível de 20 a 30 de ca-

da mês. A conta benefício será cancelada imedia-

tamente após o encerramento da participação do 

bolsista no programa, podendo acontecer no final 

do programa ou em caso de desistência. Para par-

ticipar do programa o bolsista deverá ter idade mí-

nima de 18 anos, fazer sua inscrição na Prefeitura 

de Paranapanema, levando seus documentos pes-

soais, inclusive a carteira profissional, até esta 

quarta-feira dia 11, no horário das 8:00 às 11:00 e 

das 13:00 às 16:30 hs. O bolsista será desligado 

do programa Frente de Trabalho por não se apre-

sentar no local indicado para início das atividades 

quando convocado. Quando ausentar-se cinco dias 

corridos ou dez dias intercalados sem justificativa, 

ou quando adotar comportamento inadequado ao 

funcionamento do programa como mau comporta-

mento, uso de bebidas alcoólicas, envolvimento em 

brigas ou insubordinação no local de atividade en-

tre outros. No caso de desistência do programa, o 

coordenador do município deverá emitir o termo de 

desistência e encaminha-lo à coordenação da 

Frente de Trabalho, onde deverá constar o motivo 

da desistência e a assinatura do bolsista. 
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Sem Atos Oficiais nesta Edição 

PRÓXIMA SESSÃO ORDINÁRIA 

QUINTA FEIRA, DIA 12 DE SETEMBRO DE 2019 

ÀS 20 HS. 

https://www.facebook.com/estanciaparanapanema
http://www.cmp.sp.gov.br/
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EXPEDIENTE 

 A Imprensa  Oficial da Estância Turística de Paranapanema , veiculado exclusivamente na forma eletrônica, 

é uma publicação  da Administração deste Município, sendo a mesma responsável pelo conteúdo aqui publi-

cado , conforme Lei Municipal 1.264 de 09 de novembro de 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diretor de Comunicação  

Secretarias Telefone Email  Endereço 

Administração (14) 3713 9249 
administracao@paranapanema.sp.gov.br 

Rua Capitão Pinto de Melo, 485 

Agricultura (14) 3713 1212 
agricultura@paranapanema.sp.gov.br 

Rua José Bernardo, 310 

Meio Ambiente (14) 3713 1212 
meioambiente@paranapanema.sp.gov.br 

Rua José Bernardo, 310 

Desenvolvimento Social (14) 3713-1030 
social@paranapanema.sp.gov.br 

Rua Joaquim Vieira de Medeiros, 1295 

Educação (14) 3713 1585 
educacao@paranapanema.sp.gov.br 

Av. José Gil Plens, S/N 

Fazenda (14) 3713 9216 
lilia.fazenda@paranapanema.sp.gov.br 

Rua Capitão Pinto de Melo, 485 

Gabinete (14) 37139243 
gabinete2013@paranapanema.sp.gov.br 

Rua Capitão Pinto de Melo, 485 

Governo (14) 3713 9243 
governo@paranapanema.sp.gov.br 

Rua Capitão Pinto de Melo, 485 

Obras (14) 3713 9244 
obras@paranapanema.sp.gov.br 

Rua Capitão Pinto de Melo, 485 

Procuradoria (14) 3713 9209 
procuradoria@paranapanema.sp.gov.br 

Rua Capitão Pinto de Melo, 485 

Saúde (14) 3713 1493 
secsaude@paranapanema.sp.gov.br 

Rua Capitão Pinto de Melo 548 

Planejamento (14) 3713 9233 
planejamento@paranapanema.sp.gov.br 

Rua Capitão Pinto de Melo, 485 

Turismo Esporte e Cultura (14) 3713 1471 
turismo@paranapanema.sp.gov.br 

Rua Praça Radamés Menegueti S/N 

Vias Públicas (14) 3713 9244 
vias@paranapanema.sp.gov.br 

Rua Capitão Pinto de Melo, 485 
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