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Prefeitura abre inscrições 
de processo seletivo para 
contratação temporária
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As inscrições são gratuitas e devem ser feitas online, conforme orientações disponíveis 
no site da prefeitura, até o dia 13 de fevereiro, às 16 horas.

São 89 vagas, mais 8 para pessoas com deficiência, somando 97 vagas temporárias. 
Além dessas, é considerado o cadastro de reserva. A remuneração base varia de R$ 
1.650,15 a R$ 4.659,12. O candidato deve ler atentamento o edital do processo, preencher, 
submeter e imprimir o formulário eletrônico.

É importante destacar que, em seguida, deve ser validado o formulário de inscrição 
impresso junto à Secretaria de Gestão de Pessoas (SGP), conforme item 3.1.2 do edital.

A etapa seguinte é aguardar publicação de lista de inscrições deferidas, conforme 
cronograma do edital. A prova objetiva será realizada em Joinville, com data prevista para 
o dia 24 de março, às 8 horas.

A Prefeitura de Joinville 
abriu as inscrições para 
o Processo Seletivo 
Simplificado para 
contratação em caráter 
temporário para as áreas 
da saúde e educação, 
por meio do edital nº 
001-2019-SGP.



Romilda Batista sendo 
atendida no onibus social 

A partir do dia 1o de fevereiro, a Secretaria de Assistência Social de 
Joinville altera o zoneamento dos Centro de Referência em Assistência 
Social (CRAS) para moradores dos bairros Vila Cubatão, Santa Catarina e 
Profipo. Para a Vila Cubatão, o atendimento sai do CRAS Jardim Paraíso 
para o CRAS Aventureiro. Do bairro Santa Catarina, muda do CRAS Parque 
Guarani para o CRAS Floresta. No Profipo, do CRAS Parque Guarani passa 
para o CRAS Floresta.

Para a reorganização foram realizadas avaliações junto às equipes 
e usuários com o objetivo de facilitar o acesso aos serviços, inclusive 
considerando questões práticas como o funcionamento das linhas 
de ônibus. As mudanças são uma etapa seguinte ao reordenamento 
iniciado em janeiro de 2018, pela Gerência de Unidade de Proteção Social 
Básica (GUPSB), que resultou em 100% de cobertura do município com 
atendimento pelo CRAS.

Centros de Referência dos bairros 
Vila Cubatão, Santa Catarina e 
Profipo têm novo zoneamento

Secretaria de 
Agricultura e 
Meio Ambiente 
quer coibir ação 
clandestina na 
coleta seletiva 
de resíduos 

Em 2018, a coleta seletiva 
de lixo em Joinville foi de 
9.344 toneladas, enquanto em 
2017 o volume foi de 9.546 
toneladas. Enquanto isso, na 
coleta convencional, no ano 
passado, foram coletadas 133.664 
toneladas, número que era de 
129.346 toneladas, em 2017.

Aparentemente, estes 
indicadores da coleta de resíduos 
domiciliares sugerem que há uma 
queda na separação do lixo que 
pode ser reciclado, mas não é 
exatamente esta a razão na queda 
do volume da coleta seletiva. De 
acordo com análises realizadas 
pela Secretaria de Agricultura 
e Meio Ambiente (SAMA), o 
principal motivo é a ocorrência 
de transporte clandestino do 
material que é separado pelos 
moradores para ser recolhido pela 
Ambiental, empresa autorizada a 
fazer o recolhimento e a entrega 
numa das seis cooperativas 
de reciclagem de resíduos de 
Joinville.

Nas cooperativas, o que não 
é aproveitado, segue para o 
aterro sanitário. Enquanto isso, 
na atuação dos clandestinos 
há uma preocupação com o 
material excedente, pois não há 
controle sobre onde é colocado. 
Para buscar alternativas de 
controlar o desvio das cargas, foi 
formada uma equipe de gestão 
compartilhada, e a medida 
sugerida está em análise na 
Procuradoria Geral do Município.

A solicitação da SAMA é que a 
população continue separando 
os itens para a coleta seletiva 
e dispense o material o mais 
próximo possível do horário da 
coleta da Ambiental. 
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Reclamações de falta de 
água em Joinville caíram 
22% em três anos

Nos últimos três anos, a Companhia Águas 
de Joinville reduziu em 22% o número de 
reclamações de falta de água na cidade. João 
Costa (61%), Iririú (51%) e Parque Guarani (60%) 
foram os bairros que apresentaram as maiores 
reduções das queixas.

O conserto de vazamentos não visíveis é 
uma das principais ações que contribuíram 
para a melhora no abastecimento. De 2016 até 
2018, foram localizados e consertados 4.130 
vazamentos não visíveis. Com o auxílio de um 
aparelho chamado geofone é possível determinar 
o local aproximado de um vazamento. O 
equipamento capta o ruído e as vibrações da rede 
de abastecimento.

A instalação de sistemas de bombeamento 
em locais estratégicos – como nas ruas Souza 
Lobo, no Costa e Silva, José Renta Filho, no 
Itaum, e Alfredo Trauer, no Glória – também 
foi fundamental para a queda no número 
de reclamações. Em março, está prevista a 
instalação de um sistema de bombeamento na 
rua Florianópolis (em frente ao Supermercado 
Condor), beneficiando ainda mais o 
abastecimento na zona Sul de Joinville.

Rua Albano 
Schmidt recebe 
rede de esgoto da 
Companhia Águas 
de Joinville

A Companhia Águas de Joinville segue com 
a instalação da rede coletora no bairro Boa 
Vista. A partir do dia 28 de janeiro, a obra vai 
alcançar a rua Albano Schmidt, provocando 
mudanças no trânsito da região. O trabalho 
acontece entre as ruas Emílio Petry e Violetas e 
deve ser finalizado em maio. Por isso, o trecho 
deve sofrer interdições parciais e totais em 
alguns momentos.

Esta primeira etapa da obra compreende 
a instalação de 18,2 km de rede e, quando 
finalizada, atenderá cerca de 5 mil 
moradores do bairro Boa Vista. O prazo de 
execução é de 16 meses, com previsão de 
conclusão para 2020.

A obra tem um investimento total de R$ 35 
milhões e, desse valor, aproximadamente R$ 
13,6 milhões serão destinados à primeira etapa.

35 
milhões  
Serão destinados  
à primeira etapa  

da obra.
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Centro de 
Bem-Estar 
Animal tem 
gatos e cães 
disponíveis 
para adoção
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Os cães Sorriso, Ataíde, Totó e Lilo são alguns dos 32 que aguardam 
adoção no Centro de Bem-estar Animal. O Centro também abriga 
18 gatos, entre adultos e filhotes disponíveis para serem adotados, 
entre eles o Pietro e a Pantera. Estes animais foram recolhidos das ruas 
pela Prefeitura de Joinville função de ferimentos ou doenças. Todos 
passaram por tratamento veterinário e estão livre de doenças.

A adoção é um ato voluntário, um convite ao cidadão disponível a 
se comprometer em dar carinho ao animal e mantê-lo em condições 
de bem-estar durante toda sua vida.

COMO ADOTAR
Quem tiver interesse em adotar deve visitar o Centro de Bem-

Estar Animal, que fica na Estrada Blumenau, km 11, sem número, 
no bairro Vila Nova. O funcionamento ocorre diariamente, das 10 
às 16 horas. São necessários os seguintes documentos: Carteira de 
Identidade; CPF, comprovante de residência; e a Ficha de Adoção de 
Animal sem Tutor assinada, que pode ser preenchida no local. Com 
a documentação em conformidade, o animal é liberado vacinado, 
castrado e identificado com microchip.

ATAÍDE PANTERA

PIETROLILO


