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Institucionais 

Setembro Amarelo - Prevenção sempre é o melhor remédio!!! 

As razões podem ser bem diferentes, porém muito mais gente do 
que se imagina já pensou em suicídio. Segundo estudo realizado 
pela Unicamp, 17% dos brasileiros, em algum momento, pensaram 
seriamente em dar um fim à própria vida e, desses, 4,8% chegaram 
a elaborar um plano para isso. Em muitos casos, é possível evitar 
que esses pensamentos suicidas se tornem realidade. A primeira 
medida preventiva é a educação. Durante muito tempo, falar sobre 
suicídio foi um tabu, havia medo de se falar sobre o assunto. De 
uns tempos para cá, especialmente com o sucesso da campanha 
Setembro Amarelo, esta barreira foi derrubada e informações liga-
das ao tema passaram a ser compartilhadas, possibilitando que as 
pessoas possam ter acesso a recursos de prevenção. Saber quais as 
principais causas e as formas de ajudar pode ser o primeiro passo 
para reduzir as taxas de suicídio no Brasil, onde atualmente 32 
pessoas por dia tiram a própria vida. Surge então um outro desa-
fio: falar com responsabilidade, de forma adequada e alinhada ao 
que recomendam as autoridades de saúde, para que o objetivo de 
prevenção seja realmente eficaz.  Mas como buscar ajuda se mui-
tas vezes a pessoa sequer sabe que pode receber apoio e que o que 
ela sente naquele momento é mais comum do que se divulga? Ao 

mesmo tempo, como é possível oferecer ajuda a um amigo ou fami-
liar se também não sabemos identificar os sinais e muito menos te-
mos familiaridade com a abordagem mais adequada? Todos pode-
mos fazer esta pergunta: TEM ALGO QUE EU POSSO FAZER PA-
RA TE AJUDAR? Podemos ficar atentos ao isolamento, mudanças 
marcantes de hábitos, perda de interesse por atividades de que 
gostava, descuido com a aparência, piora no desempenho na esco-
la ou trabalho, alterações no sono e no apetite, frases como 
“preferia estar morto” ou “quero desaparecer”, podem indicar ne-
cessidade de ajuda. A ajuda pode vir de um amigo, parente, colega 
de trabalho ou escola, professores, ou alguém que está próximo a 
quem precisa e também dos voluntários do CVV, que são treinados 
para conversar com pessoas que estejam passando por alguma di-
ficuldade e que possam pensar em tirar sua vida. Para conversar 
com um voluntário, basta ligar para o telefone 188, gratuito, que 
funciona 24 horas. Também é possível mandar um e-mail ou falar 
pelo chat, que podem ser acessados pelo site www.cvv.org.br. Pro-
duzimos alguns vídeos, em parceria com a UNICEF, para divulgar-
mos a importância da Prevenção. Todos podem utilizar!. 

https://www.facebook.com/estanciaparanapanema
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Aviso de Reabertura de Licitação 

A Prefeitura Municipal de Paranapanema/SP torna público para conhecimento dos interessados, que encontra se reaberta a licitação devolven-
do todos os prazos na modalidade Pregão Presencial Nº 23/2020 cujo objeto é a aquisição de pães para atendimento do Hospital Municipal Le-
onardus Van Melis, conforme especificações constantes no anexo I - Termo de Referência do edital. Os envelopes de nº 01(Proposta) e nº 02 
(Habilitação) deverão ser protocolados até as 09h00min do dia 22 de setembro de 2020. A sessão pública se dará a seguir, no mesmo dia e 
horário. O edital encontra-se a disposição no endereço acima em horário de expediente, até as 24 horas que antecedem a data do recebimento 
dos envelopes ou site www.paranapanema.sp.gov.br. Maiores informações no setor de Licitações, fone (014) 3713-9200 ou si-
las.licitacao@paranapanema.sp.gov.br. Paranapanema/SP, José Maria Alves – Prefeito Municipal, 09/09/2020. 

Processo Seletivo Simplificado 02/2020 - 3ª Etapa - Classificação Provisória 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 02/2020 

3ª ETAPA – CLASSIFICAÇÃO PROVISÓRIA 

A Prefeitura do Município da Estância Turística de Paranapanema, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, com a supervisão da Comissão 

de Avaliação de Processo Seletivo, especialmente nomeada pelo Decreto Municipal nº 1.827, de 04 de junho de 2020, por meio deste Edital, torna pública a Classi-

ficação Provisória – 3ª Etapa do Processo Seletivo Simplificado nº 02/2020, na forma do ITEM 5.4 do Edital do certame. 

Serão admitidos recursos a serem interpostos no prazo de 01 (um) dia útil após a publicação na Imprensa Oficial da Prefeitura Municipal da Estância Turísti-

ca de Paranapanema, observado o disposto no ITEM 6 do Edital do presente Processo Seletivo Simplificado. 

Os recursos deverão ser encaminhados ao e-mail secsaude@paranapanema.sp.gov.br, devendo estar devidamente fundamentado, no modelo cons-

tante no item 6.5 do Edital. 

Admitir-se-á um único recurso por candidato, para cada emprego em que se inscreveu, devidamente fundamentado, sendo desconsiderado(s) o(s) recurso

(s) interposto posteriormente ao Primeiro. 

O recurso interposto fora do respectivo prazo não será aceito, sendo considerada, para este efeito, a data de envio para o endereço de e-mail acima. 

A decisão do recurso será dada ao candidato através do endereço de e-mail fornecido, e disponibilizado no site www.paranapanema.sp.gov.br, através de 

Publicação de Resultado de Recurso. 

Não serão aceitos recursos interpostos por outro meio que não seja o estabelecido acima. 

E, para que ninguém possa alegar desconhecimento é expedido o presente Comunicado. 

O candidato deverá observar as normas e os procedimentos contidos no Edital do Processo Seletivo Simplificado.  

Estância Turística de Paranapanema, 09 de setembro de 2020. 

 

JOSÉ MARIA ALVES 

Prefeito Municipal 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 02/2020 

3ª ETAPA – CLASSIFICAÇÃO PROVISÓRIA 

TÉCNICO DE ENFERMAGEM 

NOME IDENTIDADE NASCIMENTO 1ª ETAPA 2ª ETAPA RESULTADO 

Graziele de Oliveira F. Pereira 40.702.570-4 07/11/1985 4,00 6,55 10,55 

Kleber Santos Feitosa 23.083.225-8 10/11/1975 4,00 8,35 12,35 

Leila Ap. de Oliveira Silva 28.401.481-3 18/07/1981 0,00 7,90 7,90 

Nathália Araújo de Oliveira 48.419.183-4 28/01/1992 0,25 6,25 6,50 

Suelen Bresio da Silva 43.149.915-9 19/05/1986 4,00 7,60 11,60 

Verônica Barbosa dos Santos 42.779.655-6 18/12/1982 4,00 6,00 10,00 

ENFERMEIRO PADRÃO 

NOME IDENTIDADE NASCIMENTO 1ª ETAPA 2ª ETAPA RESULTADO 

Alana Cristina Machado 41.100.765-8 31/03/1995 0,00 5,15 5,15 

Ana Carolina Santos Balmiza 27.055.977-2 13/05/1979 4,00 8,85 12,85 

Maria Carolina de Jesus 27.535.582-2 15/04/1978 4,00 5,60 9,60 

Rogério da Silva Antunes 43.969.388-3 05/04/1994 0,25 7,65 7,90 

Sandrine Rosa 44.744.338-0 03/07/1989 0,00 8,60 8,60 

https://www.facebook.com/estanciaparanapanema
http://www.paranapanema.sp.gov.br
mailto:silas.licitacao@paranapanema.sp.gov.br
mailto:silas.licitacao@paranapanema.sp.gov.br
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Sem Atos Oficiais nesta Edição 
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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. Joaquim Vieira de Medeiros1.290 

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 José Bernardo, 200 

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 Radamés Menegueti S/N 

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

Rua Capitão Pinto de Melo, 485 
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