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Fábrica da Tetra
Pak abre inscrições
para programas
de estágio em PG

Regiões de
PG recebem
asfalto novo
e sinalização
Intervenção foi realizada em trechos da Ronda
e na região da Nova Rússia, na última terça-feira
Da Redação

Avenida João Manoel dos Santos Ribas foi uma das contempladas
com as obras; Executivo prevê ações de pavimentação em 35 quilômetros

INVESTIMENTO

editor@grupoarede.com.br

Ações custarão R$ 20 milhões

A

Prefeitura Municipal de
Ponta Grossa (PMPG) esteve
finalizando, na última terçafeira (13), a troca do pavimento e melhorias no trecho da Avenida João
Manoel dos Santos Ribas, no sentido
Nova Rússia, em frente à Rodoviária.
A intervenção, rápida, foi iniciada na
segunda e deve ser finalizada nesta
terça, com liberação parcial por volta
do meio-dia. Até o término dos trabalhos, não será possível virar à esquerda para quem sobe a Avenida Visconde de Taunay e precisa seguir no
sentido Nova Rússia.
Equipes do Trânsito auxiliam os

Além da região central de Ponta Grossa, bairros e/ou ligações entre bairros que apresentam alto fluxo de veículos estão sendo contemplados.
O investimento é de aproximadamente R$ 20 milhões. Os trabalhos são
realizados por empresas contratadas pela Prefeitura Municipal de Ponta
Grossa (PMPG), sob coordenação da Secretaria Municipal de Serviços
Públicos (SMSP), está que é gerenciada pelo secretário Eduardo Marques, ex-chefe da antiga Companhia Pontagrossense de Serviços (CPS).

motoristas no local. O trabalho faz
parte da programação de melhorias
em vias públicas com imperfeições
no pavimento, iniciado pela Prefeitura no mês de junho e que deve cobrir cerca de 35 quilômetros de ruas
desgastadas ao longo dos anos, sob

a coordenação da Secretaria Municipal de Serviços Públicos.
No trecho, localizado entre as
rotatórias da Avenida Visconde de
Taunay e da Rua Almirante Custódio de Melo, foi realizada a fresagem
- retirada do pavimento antigo dete-

riorado - para a aplicação de nova camada asfáltica, com sinalização a ser
finalizada posteriormente.
“Está sendo uma intervenção
rápida, que vai corrigir as imperfeições do pavimento neste trecho
que é uma artéria muito importante
para o trânsito do município, ligando a Ronda e a Nova Rússia”, resume o secretário de Serviços Públicos, Eduardo Marques.
REVITALIZAÇÃO
Desde 27 de junho deste ano, a
Prefeitura está promovendo a revitalização de ruas e avenidas deterioradas pela ação do tráfego e condições
climáticas ou com pavimentação antiga. Serão revitalizados aproximadamente 35 quilômetros de vias na
região central do Município.

A Tetra Pak, uma das maiores fornecedoras mundiais de soluções de
envase e processamento de alimentos, está com inscrições abertas para
o seu programa de estágio. As vagas
serão distribuídas entre Monte Mor
(SP) e Ponta Grossa (PR), locais onde a
empresa mantém duas fábricas de embalagens no Brasil.
O início das atividades está previsto para janeiro de 2023, tendo duração
de um ano e podendo ser estendido
para mais um. Os alunos devem ter
previsão de conclusão de curso a partir
de dezembro de 2023 e disponibilidade para estagiar 30 horas semanais. O
modelo de trabalho é híbrido.
O programa disponibiliza vagas
para estudantes de ensino superior
dos cursos de Administração, Engenharia (Produção, Mecatrônica, Química, Materiais, Computação, Controle de Automação, Ambiental ou
Alimentos), Ciências da Computação ou em curso técnico (Mecânico ou Mecatrônica). As inscrições
devem ser feitas até 30 de setembro pelo site, no qual será conduzido
todo o processo de seleção, que também envolve testes e desafios.
A Tetra Pak é uma fornecedora
de soluções de ponta a ponta para a
indústria alimentícia. Além da produção de embalagens longa vida, a empresa também fornece equipamentos
de processamento e serviços técnicos
que suportam a operação de fabricantes de alimentos e bebidas.

PUBLICAÇÃO LEGAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA
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DECRETO Nº. 3511, DE 12 DE SETEMBRO 2022
Súmula: Regulamenta o processo de escolha dos diretores das Escolas
Municipais e Centros Municipais de Educação Infantil da Rede Pública
Municipal do Município de Reserva.
O PREFEITO MUNICIPAL DE RESERVA, no uso de suas atribuições
legais e considerando o disposto no art. 34, da Lei Nº 591, de 08 de agosto
de 2014 e na Lei nº 654, de 22 de junho de 2015.
DECRETA
Art. 1º O processo de escolha dos Diretores das Escolas Municipais e dos
Centros Municipais de Educação Infantil, será por meio de avaliação por
mérito e desempenho, seguida do processo de escolha pela comunidade
escolar e nomeação pelo poder executivo para a gestão de 03 (três) anos,
organizado na forma deste Decreto e regulamentação pela Comissão Consultiva Central e Secretaria Municipal de Educação.
Art. 2º O calendário para realização do processo de escolha de Diretor
das Escolas Municipais e dos Centros Municipais de Educação Infantil
será determinado em regulamentação expedida pela Secretaria Municipal
de Educação, organizando o cronograma das quatro fases do processo de
escolha, sendo:
I - Fase I: Formação em Gestão Escolar.
II - Fase II: Avaliação escrita de caráter eliminatório.
III - Fase III: Inscrição para candidato a Direção Escolar e protocolo do
Plano de Ação.
IV - Fase IV: Processo de Escolha pela comunidade escolar.
§ 1º A Fase I será realizada por meio da Formação em Gestão Escolar para
os candidatos, o curso terá validade de 4 (quatro) anos.
§ 2º A Fase II será realizada por meio de avaliação escrita de caráter obrigatório e eliminatório, para o pleito eleitoral.
§ 3º A Fase III será realizada mediante inscrição, homologação e protocolo
do Plano de Ação, de acordo com os critérios estabelecidos em normas
próprias.
§ 4º A Fase IV será realizada mediante ao processo de escolha de Diretor
pela comunidade escolar, no mês de novembro do ano anterior ao início
da gestão.
Art. 3º A Fase I - Formação do Curso em Gestão Escolar para candidatos
será organizado pela Secretaria Municipal de Educação e publicado em
Edital com prazos e normas.
§ 1º O participante da Fase I - Formação do Curso em Gestão Escolar
para candidatos deverá possuir aprovação na formação, com frequência
mínima de 75%.
§ 2º Poderão se inscrever no curso de Gestão Escolar os candidatos que
atenderem aos requisitos mínimos estabelecidos no Art. 7º.
Art. 4º A Fase II - Avaliação Escrita será de caráter eliminatório.
§ 1º A avaliação escrita versará sobre os conteúdos da Fase I - Formação
em Gestão Escolar para candidatos e terá o peso de 10,0 pontos distribuídos em: 05 (cinco) questões discursivas e 05 (cinco) questões objetivas,
sendo o valor de 1,0 (um ponto) cada.
§ 2º Para ser aprovado na Fase II - Avaliação Escrita o candidato necessita
obter nota superior a 7,0 pontos.
§ 3º A Fase II - Avaliação Escrita será realizada pela Secretaria Municipal
de Educação, com validade de 4 (quatro) anos.
§ 4º O resultado da Fase II - Avaliação Escrita será divulgado em Portaria
expedida pela Secretaria Municipal de Educação e publicado em Diário
2¿FLDOGR0XQLFtSLR
Art. 5º A Fase III - Processo de Inscrição do candidato e entrega do Plano
de Ação do Gestor Escolar deverá ser realizado na Secretaria Municipal de
Educação, junto a Comissão Consultiva Central.
§ 1º Poderá realizar inscrição para a função de Diretor, em uma única Escola ou CMEI, o professor que atenda aos requisitos técnicos do Art. 7º.
§ 2º O Plano de Ação do Gestor Escolar será analisado pela Comissão
Consultiva Central que fará as contribuições e depois deverá ser apresentado para a comunidade escolar antes do processo de escolha.
§ 3º O Plano de Ação do Gestor Escolar deverá contemplar os objetivos,
metas e estratégias que versem sobre as dimensões de gestão de pessoal,
DGPLQLVWUDWLYDSHGDJyJLFD¿QDQFHLUDHLQWHUDomRGDFRPXQLGDGHHVFRODU

Art. 6º A organização da Fase IV - Processo de escolha de Diretor Escolar
ocorrerá por voto secreto e direto com a participação de toda a comunidade
escolar da respectiva Escola ou CMEI.
§ 1º O processo de escolha será realizado no mês de novembro, concomitantemente em um único dia em todas as Escolas e CMEIS.
Art. 7º Os candidatos a diretor das Escolas e CMEIS poderão concorrer ao
processo de escolha, desde que possuam os requisitos técnicos de mérito
e desempenho.
I. For habilitado em curso de nível superior em Licenciatura Plena.
II. Estiver atuando no Escola ou CMEI que pretende ser candidato, no
mínimo a 6 (seis) meses antes do pleito de escolha, caso o professor esteja na Secretaria Municipal de Educação, poderá ser candidato na última
escola de atuação.
III. Tiver estabilidade de três anos no serviço público municipal na data
do processo de escolha.
IV. Pertencer ao Quadro Próprio do Magistério Municipal.
V. Ter disponibilidade de assumir 40 (quarenta) horas, exceto nas escolas
que funcionem apenas um turno.
VI. Tenha obtido Nota Global de Desempenho - NGD igual ou superior
a 7,0 na última avaliação de desempenho, sendo essa avaliação realizada para as funções previstas na Descrição das Atribuições dos Cargos de
Professor.
9,,7HQKDFHUWL¿FDGRGRFXUVRGH*HVWmR(VFRODUSDUDFDQGLGDWRVH[SHGLdo pela Secretaria Municipal de Educação.
VIII. Tiver documento em que conste a aprovação na avaliação escrita
para Diretor Escolar, realizada pela Secretaria Municipal de Educação.
IX. Apresentar o Plano de Ação para a Escola ou CMEI que pretenda ser
candidato.
X. Os Diretores que já atuam na função e desejam ser novamente indiFDGRVGHYHUmRWHULGRQHLGDGHQRJHUHQFLDPHQWRGHUHFXUVRV¿QDQFHLURV
bem como em relação à prestação de contas, atendimento de prazos e
demais procedimentos estabelecidos pela administração e/ou Tribunal de
Contas.
Parágrafo Único. A conferência dos documentos da inscrição será realizada pelos membros da Comissão Consultiva Central para deferimento e
homologação das inscrições.
Art. 8º O processo de escolha do Diretor Escolar será conduzido:
I -No âmbito da rede pública municipal de ensino, pela Comissão Consultiva Central;
II - No âmbito de cada instituição de ensino, pela Comissão Consultiva Escolar, constituídas nas Escolas e Centros Municipais de Educação Infantil.
Parágrafo Único. Os professores integrantes das Comissões não poderão
SDUWLFLSDUQDTXDOLGDGHGHFDQGLGDWRVRX¿VFDLV
Art. 9º A Comissão Consultiva Central será responsável por coordenar o
processo de escolha do diretor escolar no âmbito da Secretaria Municipal
de Educação e será constituída pelos seguintes membros:
I - 04 (quatro) representantes do Executivo Municipal;
II - 02 (dois) representantes do Conselho Municipal de Educação;
III - 02 (dois) representantes da Comissão de Gestão do Plano de Carreira.
§ 1º Os representantes da Comissão Consultiva Central serão nomeados
por meio de ato do Poder Executivo.
§ 2º A Comissão Consultiva Central elegerá entre os representantes o Presidente da Comissão, sendo o responsável pelos encaminhamentos administrativos da referida Comissão.
Art. 10 A Comissão Consultiva Central terá as seguintes atribuições:
I. Realizar a inscrição e homologação dos candidatos;
II. Acompanhar e orientar a Comissão Consultiva Escolar;
III. Instruir a Comissão Consultiva Escolar quanto ao processo de escolha;
IV. Analisar e homologar os documentos dos inscritos no processo de
escolha;
V. Receber as Atas do processo de escolha com resultado;
VI. Receber, analisar e emitir parecer sobre os recursos interpostos;
VII. Encaminhar os nomes dos eleitos para o Executivo Municipal.
Art. 11 Em cada Escola ou CMEI deverá ser criada a Comissão Consultiva
Escolar que será constituída por:
I - 2 (dois) representantes de professores;
II - 2 (dois) representantes de pais ou responsáveis;
III - 1 (um) representante de servidores.

Art. 12 A Comissão Consultiva Escolar terá a atribuição de:
I - Conduzir o desenvolvimento do processo de escolha no âmbito da Escola ou CMEI;
,,,QIRUPDUSRUPHLRGHFRPXQLFDGRR¿FLDOjFRPXQLGDGHHVFRODUDUHODção dos nomes dos aptos que concorrerão à função de Diretor;
,,,9HUL¿FDURVQRPHVGRVDSWRVTXHFRQFRUUHUmRjIXQomRGH'LUHWRUSDUD
impressão na cédula, a qual deverá seguir a ordem alfabética;
,9&UHGHQFLDUXP¿VFDOSRUFDQGLGDWRTXDQGRQHFHVViULRSDUDDFRPSDnhar o processo desde a votação até o escrutínio dos votos;
V - Providenciar, em tempo hábil, a confecção das cédulas da escolha, com
os respectivos nomes dos aptos concorrentes ao processo em ordem alfabética e devidamente rubricadas no momento da votação por dois membros da Comissão Consultiva Escolar, bem como providenciar duas urnas,
cabine, livro de presença dos votantes e outros materiais e procedimentos
necessários à realização do processo de escolha;
VI - Constituir a mesa de votação e escrutinadora, com um Presidente e
um Secretário, escolhidos dentre os integrantes da comunidade escolar,
orientando-os previamente sobre o processo de escolha;
VII - Promover a apresentação do(s) candidato(s) em assembleia, para que
divulgue(m) o seu Plano de Gestão à comunidade escolar;
VIII - Lavrar em ata circunstanciada todo o processo de escolha;
IX - Após o término de todos os procedimentos estabelecidos para o processo de escolha, a Comissão deverá elaborar a Ata de Finalização do Processo de Escolha, nela constando o resultado, o horário de encerramento
do processo e as ocorrências que devam ser registradas.
Art. 13 A vacância da função de Diretor ocorrerá nos seguintes casos:
I. Pela renúncia;
II. Por condenação irrecorrível em Processo Administrativo Disciplinar ou
em Ação Penal;
III. Exoneração;
IV. Falecimento;
V. Aposentadoria;
VI. Por solicitação, mediante abaixo assinado, da destituição da função
do Diretor da Escola ou Centro Municipal de Educação Infantil, por no
mínimo 2/3 (dois terços) dos membros integrantes da Comunidade Escolar
e após ser ouvido o Conselho Escolar, com manifestação favorável;
VII. Revogação da indicação.
§ 1º Na hipótese de vacância da função por quaisquer dos motivos previstos nos incisos deste artigo, realizar-se-á nova indicação de candidato que
cumpra todos os requisitos do Art. 7º deste Decreto.
§ 2º O novo processo de escolha será realizado no prazo máximo de 30 dias
DFRQWDUGDGDWDGRDIDVWDPHQWRGH¿QLWLYRGR'LUHWRUTXHH[HUFLDDIXQomR
Art. 14 Caso o Diretor seja afastado por licença maternidade, licença para
tratamento de saúde (acima de 30 dias) ou licença para concorrer a cargo
eletivo, será indicado pela Secretaria de Educação um Diretor Interino
para cumprir as atribuições referentes a função durante o período de afastamento do Diretor.
Parágrafo Único. O Diretor que estiver afastado por licença maternidade
ou licença para tratamento de saúde não terá prejuízo na sua remuneração.
Art. 15 As escolas do Campo que funcionam de forma agrupada Escolas e
CMEIS terão um único Diretor que responderá pelas duas etapas: Educação Infantil e Ensino Fundamental.
Art. 16 Terão direito a escolha do Diretor Escolar a Escola ou CMEI que
tiver o número mínimo de 60 (sessenta) alunos matriculados.
Art. 17 O mandato de Diretor será de 03 (três) anos, sendo permitida uma reeleição.
Art. 18 O resultado do Processo de Escolha do Diretor Escolar será publicado em
'LiULR2¿FLDOGR0XQLFtSLRHPDWp FLQFR GLDV~WHLVDSyVRSOHLWR
Art. 19 Os atuais diretores permanecerão na função até a conclusão do mandato.
Art. 20 O primeiro Processo de Escolha para Diretor Escolar, ocorrerá no
ano de 2024, para a gestão 2025-2027.
Parágrafo Único. Havendo necessidade de indicação de diretor escolar
DQWHVGHRSURIHVVRU¿FDUiLVHQWRGHFXPSULURVUHTXLVLWRVSUHYLVWRV
no art. 7º, incisos, II, VII e VIII.
Art. 21 Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Educação.
Art. 22 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito, em 12 de setembro de 2022.
LUCAS MACHADO RIBEIRO
Prefeito do Município de Reserva
Estado do Paraná
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EXTRATO DE CONTRATO Nº 226-2022
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 059/2022
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE RESERVA.
CONTRATADA: D. ILINISCH AUTO PEÇAS
E SERVIÇOS - ME, INSCRITA NO CNPJ
SOB O N.º 29.971.772/0001-52. OBJETO:
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA
O FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS
PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA
MARCA GM/CHEVROLET, QUE COMPÕEM
A FROTA MUNICIPAL. VALOR: R$ 81.000,00
(OITENTA E UM MIL REAIS). PRAZO DE
VIGÊNCIA: 05/09/2022 À 04/09/2023.
PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA
(ਓਔਁਏਏ3ਁਁਣ
EXTRATO DE CONTRATO Nº 227-2022
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 059/2022
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE RESERVA.
CONTRATADA:
DIRECIONAL
LTDA,
INSCRITA NO CNPJ SOB O N.º 47.381.130/000185. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA
JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS
AUTOMOTIVAS
PARA
MANUTENÇÃO
DE VEÍCULOS DAS MARCAS FIAT E
MITSUBISHI, QUE COMPÕEM A FROTA
MUNICIPAL. VALOR: 176.000,00 (CENTO E
SETENTA E SEIS MIL REAIS). PRAZO DE
VIGÊNCIA: 05/09/2022 À 04/09/2023.
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EXTRATO DE CONTRATO Nº 228-2022
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 059/2022
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE RESERVA.
CONTRATADA: MATHEUS DE OLIVEIRA
FEITOZA ME, INSCRITA NO CNPJ SOB O
N.º 22.262.456/0001-01. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O
FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS
PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DAS
MARCAS MERCEDES BENS E SCANIA, QUE
COMPÕEM A FROTA MUNICIPAL. VALOR:
R$ 314.000,00 (TREZENTOS E QUATORZE MIL
REAIS). PRAZO DE VIGÊNCIA: 05/09/2022 À
04/09/2023.
PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA
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EXTRATO DE CONTRATO Nº 229-2022
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 059/2022
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE RESERVA. CONTRATADA: RODAP AUTO
PEÇAS LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB
O N.º 00.341.103/0001-15. OBJETO:
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS
AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO
DE VEÍCULOS DAS MARCAS AGRALE/
VOLARES, FORD, IVECO, MERCEDES
BENS E VOLKSWAGEN, QUE COMPÕEM A
FROTA MUNICIPAL. VALOR: R$ 754.000,00
(SETECENTOS E CINQUENTA E QUATRO
MIL REAIS). PRAZO DE VIGÊNCIA:
05/09/2022 À 04/09/2023.

