14 z
Quinta-feira, 24 de Novembro de 2022

Cotidiano
Foto: Divulgação/PMPG

Prefeita apresenta
‘Plano de Cargos’
do funcionalismo
Vacinação de crianças de 6 meses a 2 anos de idade com comorbidades
serão a prioridade no momento. Responsáveis devem levar documentos

Ponta Grossa inicia
aplicação da vacina
‘Pfizer Baby’ contra
a covid neste sexta
A Prefeitura de Ponta Grossa vai
iniciar nesta sexta-feira (25) a campanha de vacinação da ‘Pfizer Baby’.
Neste primeiro momento, a estratégia de vacinação contra a covid-19 inicia com crianças de 6 meses a 2 anos
de idade com comorbidade.
As unidades de saúde referência serão Cyro de Lima Garcia (Oficinas), Luis Conrado Mansani (Uvaranas) e Rômulo Pazzinato (Nova
Rússia). O atendimento será das
08h30 às 12h e 13h às 16h30. Nesta
sexta-feira (25), as três unidades
irão funcionar até às 18h30 para o
primeiro dia da ação.
Para a vacinação, os pais e ou
responsáveis devem levar os docu-

mentos pessoais, um documento
da criança e a declaração de comorbidades específicas se for acompanhado pela Unidade de Saúde ou
atestado médico de comprovação
de comorbidades.
ESQUEMA VACINAL
O esquema vacinal básico para
este público será de três doses,
sendo que a 2ª dose deverá ser aplicada num intervalo de 28 dias após
a 1ª. Já a 3ª dose deverá ser aplicada num intervalo de 56 dias após
a 2ª. Crianças que fizerem 3 anos
após o recebimento da 1ª dose deverão completar o ciclo vacinal com o
mesmo imunizante.
A vacina que será utilizada é a
Pfizer de tampa vinho, a única liberada para esta faixa etária até este
momento pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (Anvisa). A vacina denominada ‘Pfizer Baby’ pode
ser coadministrada junto com as demais vacinas de rotina do Calendário de Vacinação.

PUBLICAÇÃO LEGAL

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico n.º 113/2022 – Processo n.º 031116 – GMS PE nº
2375/2022; Objeto: Aquisição de indicador químico para lavadora
ultrassônica e embalagem para materiais desinfectados para o
Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais e Hospital
Universitário Materno Infantil. Valor máximo: R$ 65.434,08.
Recebimento das propostas: até 09h00min de 07/12/2022. Início da Sessão
Pública: às 10h00 de 07/12/2022. O edital e seus anexos com as
especificações detalhadas do objeto, bem como os resultados de todas as
fases desta licitação poderão ser consultados no site www.licitacoese.com.br (n.º da Licitação: 975174). Ponta Grossa, 23 de novembro de
2022. Faylon Luiz Camargo, Pregoeiro.

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ CÂMPUS PONTA
GROSSA
AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 002/2022
A UTFPR Câmpus Ponta Grossa torna público que realizará licitação na modalidade
Concorrência, para concessão de uso do espaço físico do Centro de Convivência
da UTFPR Campus Ponta Grossa para a organização das formaturas institucionais
dos concluintes dos cursos superiores da UTFPR PG. O vencedor será a empresa
que ofertar a maior oferta de valor. A sessão será realizada na Sala de Reuniões
do Gabinete do Diretor Geral da UTFPR Câmpus Ponta Grossa, sito a Rua Dr.
Washington Subtil Chueire, nº 330, na cidade de Ponta Grossa/PR. Limite para
entrega dos envelopes: 04/01/2023 – 11h00min. Data da Sessão: 04/01/2023, às
13h00min. O edital poderá ser obtido no Departamento de Materiais e Patrimônio
da UTFPR ou pelo site www.comprasnet.gov.br. Informações pelo fone 42 3220
4845 ou pelo email jmbarbosa@utfpr.edu.br
JOEMIL MARCONATO BARBOSA Presidente da CPL

Município vai protocolar projeto de lei para apreciação da Câmara
Municipal ainda em 2022. Reunião aconteceu na última terça-feira (22)
Foto: Divulgação/PMPG
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A

prefeita Elizabeth Schmidt
se reuniu, nessa terça-feira
(22), com vereadores para
discutir o Plano de Cargos e Salários
do Município de Ponta Grossa. O encontro contou com a explanação do secretário municipal da Fazenda, Cláudio Grokoviski, que explicou para os
parlamentares os detalhes da proposta que depois de finalizada, será enviada para apreciação da Câmara.
A prefeita Elizabeth Schmidt comenta que a implantação de um
plano de cargos e salários será um
momento histórico para o serviço
público de Ponta Grossa, pois contempla todos os funcionários. “Em
virtude disso, entendemos como
importante apresentar para os vereadores os principais pontos do projeto de lei que será enviado para
a Câmara, com o objetivo de sanarmos dúvidas e recebermos sugestões dos parlamentares”, disse a
prefeita, que destaca que o estudo
preliminar também foi apresentado
recentemente para o Sindiserv.
Grokoviski explicou para os vereadores que a proposta de plano
atualiza a estrutura de cargos na
Administração Municipal, adequando nomenclaturas e padrões, como
também extinguindo funções que
não existem mais na Prefeitura.
“Além disso, possibilitamos a progressão vertical pelo tempo de serviço, mas também horizontal, a
partir da capacitação do servidor
municipal, com coerência, entre outros indicadores de merecimento e
de comprometimento com o serviço público”, disse o secretário que
salientou que apenas algumas poucas categorias contavam com um
plano de progressão de carreira.

Prefeita Elizabeth Schmidt comenta que a implantação de um plano
de cargos e salários será um momento histórico para o serviço público

COMPETÊNCIA

Austeridade viabiliza nova medida
A secretária Cliciane complementa que a medida só é possível pelas ações de
austeridade realizadas pela gestão, através do contingenciamento de despesas, com o cumprimento do limite prudencial e a otimização de recursos humanos, buscando a eficiência da prestação do serviço à população, o que vem ao
encontro dos anseios da gestão, oportunizando aos servidores públicos a progressão na carreira. “A proposta faz parte do Plano de Metas da gestão e conta
com um estudo aprofundado realizado por um comitê criado especificamente
para esta finalizada para ser agora apresentado para os vereadores”, lembra.

INCREMENTO
A secretária municipal de Administração e Recursos Humanos
de Ponta Grossa, Cliciane Garczarek, ressaltou ainda que nenhum
servidor terá perda salarial, muito
pelo contrário, para a maioria das lotações a implementação do plano
oportunizará um incremento na remuneração.
“As funções que não recebem o

salário mínimo nacional terá a devida equiparação, como também o
adicional por biênio deixa de ser
simples, baseado no salário base,
para um formato composto, contando com o valor dos biênios anteriores”, elucidou Cliciane, que falou
ainda sobre as funções gratificadas
e gratificações, que serão mais justas, podendo ser temporárias para
situações específicas.
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UEPG contrata
bolsistas para novo
espaço que atenderá
cidades da região
A Universidade Estadual de
Ponta Grossa (UEPG) está com as inscrições abertas para bolsistas graduados e estudantes de Engenharia Civil
e Arquitetura e Urbanismo interessados em integrar o ‘Projetek – UEPG’,
novo escritório de Arquitetura e Engenharia, que começa em 2023. O prazo
vai até 2 de dezembro de 2022.
O ‘Projetek’ é um projeto do Governo do Estado para implantação de
escritórios de projetos de engenharia
nas universidades estaduais do Paraná, a fim de atender demandas de municípios de pequeno porte, da região
de abrangência das instituições. A iniciativa visa a incentivar o desenvolvimento socioeconômico paranaense,
agregando tecnologia aos processos
de produção de bens e serviços.

Projeto atenderá demandas de municípios da região dos Campos
Gerais, a partir de 2023. Iniciativa está com inscrições abertas

SELECIONADOS
Na UEPG, serão selecionados
três bolsistas técnicos já graduados
e seis bolsistas de iniciação científica, ainda na graduação. Com a supervisão de professores, a equipe
desenvolverá projetos para municípios com menos de 30 mil habitan-

tes, localizados na região dos Campos Gerais. A lista de cidades que
fazem parte do projeto inclui Arapoti, Carambeí, Curiúva, Imbaú, Ipiranga, Ivaí, Ortigueira, Piraí do Sul,
Porto Amazonas, Reserva, São João
do Triunfo, Sengés, Tibagi e, por
fim, Ventania.

