
30 ANOS
DE DEDICAÇÃO
Guarda Civil Municipal completa 30 anos de existência e com muitos novos projetos pela 
frente.  Um deles, a possível utilização de carros elétricos, como o da foto.      Pág 3

O GCM Rinaldo Scapuccini ao lado da 
viatura movida a eletricidade
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NO AR!
Equipes da Prefeitura e Urbam 
desenvolveram site ainda mais 
útil para usuário Pág 4
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A Prefeitura de São José dos Campos, 
por meio da Secretaria de Gestão 
Administrativa e Finanças, realizou em 
2017 quatro cerimônias em homenagem 
aos aposentados. Ao todo, quando essas 
cerimônias foram retomadas pela atual 
gestão, já foram homenageados cerca de 
350 aposentados. 

Durante as cerimônias, o clima é de muita 
emoção e confraternização, já que vários 
servidores se conhecem de longa data. Eles 
recebem certificado de honra ao mérito, 
relógio e, em seguida, são recepcionados 
com um café.  A maioria dos aposentados 
é das secretarias de Educação e Cidadania 
e Saúde. Por exemplo, os três servidores 
mais antigos da última cerimônia tinham 
36, 38 e 41 anos de trabalho na Prefeitura, 
respectivamente.

Aposentados
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Sérgio Henrique Tobias trabalhou 
30 anos na Secretaria de Educação e 
Cidadania. Além de dar mais atenção 
à família disse que pretende abrir o 
próprio negócio. Com sensação de ter 
cumprido de maneira muito consciente 
sua obrigação de professora durante 22 
anos na Prefeitura, Fátima Aparecida 
Cerqueira Fernandes diz que foi uma 
grande experiência de vida a sua 
trajetória profissional.

Agora vou ter mais tempo para mim, 
minha família e, quem sabe vou 
empreender na área de gastronomia”

Silvia Mara Portela Ribeiro
Professora que dedicou seus 29 anos de carreira
na Prefeitura na formação de alunos.

Prefeitura 
homenageia 
aposentados

Muito conhecido de parte dos servidores, 
o GCM Carlos Eduardo do Espírito Santo 
se orgulha de seus 36 anos somente nessa 
função. Mesmo com a aposentadoria, diz 
que não quer parar de trabalhar. Inclusive, 
já ajuda seu irmão, fazendo viagens, e que 
continuará praticando atividade física, 
para melhor qualidade de vida.

Servidores doam brinquedos

Quero agora me dedicar à 
família, minha saúde e viajar”

Luis Queiroz Veneziani
Com 35 anos de casa, sendo boa parte deste 
período no atendimento ao público.

Carlos Eduardo do
Espírito Santo, 

Aposentado

O médico Mauro Dias Alencar Lima 
está na Prefeitura desde 1994, mas 
assegurou que continua trabalhando e 
que não pretende ficar inativo.

Servidores da Prefeitura doaram em dezembro, brinquedos para 275 crianças de 0 a 5 anos, do 
Centro Educacional Infantil (CEDIN), no bairro 31 de Março. A campanha de Natal foi organizada 
pela equipe da Supervisão de Qualidade de Vida, da Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças. 

Para consultar vários holerites, o servidor pode 
acessar a Ficha Financeira Individual. O novo 
sistema foi desenvolvido pelo Departamento 
de Tecnologia da Informação e Comunicação 
(DTIC). Veja como:

Ficha Financeira Individual

APOSENTADOS – Acesso somente no site da 
Prefeitura. Basta inserir na área de pesquisa 
da capa do site, o termo: Ficha Financeira 
Individual.

Acesse: www.sjc.sp.gov.br/intranet e faça 
seu login
Na parte inferior da Intranet, clique na 
opções Serviços ao Servidor/Ficha Financeira 
Individual.



Achei uma cerimônia muito 
bonita e organizada, digna da 

comemoração dos 30 anos da GCM. 
Ter o nosso trabalho reconhecido nos 
dá motivação de melhorar cada dia 
mais e quem ganha é a população 
joseense.

GCM Frediana Costa, 
Programa Caminhos do Esporte
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Criada pela Lei municipal 3.298/88, a 
Guarda Civil Municipal chega ao trigésimo 
ano com uma nova forma de atuação, um 
jeito moderno de se relacionar com a 
comunidade. tornando-se uma instituição 
modelo para a região e outras cidades do 
Estado de São Paulo e no país.

Três décadas depois, a GCM entra numa 
nova fase: próxima das forças de segurança 
e polícias Militar e Civil, compartilhando 
recursos, cuidando cada vez mais do 
patrimônio público e contribuindo com a 
segurança da população.

No início de 2017, a Prefeitura lançou o 
programa “São José Unida - Segurança 
e Inteligência”, responsável por reunir as 
forças policiais e os órgãos de prevenção 
do município para ações conjuntas 
em prol do ordenamento urbano e do 
aumento da sensação de segurança.

O programa rendeu à Prefeitura o prêmio 
e o título de Projeto Inovador durante o 
1º Fórum de Cidades Digitais do Litoral 
Norte Paulista e do Vale do Paraíba, em 
dezembro do ano passado.

Durante a cerimônia foi anunciada a 
mudança da sede da corporação. O 
novo espaço será 
na mesma área do 
Almoxarifado Central 
em um prédio que será 
totalmente reformado, 
adaptado e equipado 
para comportar os 
servidores em salas 
administrativas e outras 
para treinamentos e 
cursos, academia de 
musculação, tatame, 
vestiários, além de um estande virtual de 
tiros. O início das obras está previsto para o 
primeiro semestre deste ano.

Os guardas da primeira turma de 1988, 
foram homenageados e cada um 

recebeu um relógio 
com o brasão da 
GCM como forma de 
reconhecimento. A 
homenagem envolveu 
guardas da corporação 
que foram destaques 
em alguns segmentos 
como atendimento 
de ocorrência, 
t r e i n a m e n t o , 
programas educativos 

e esportivos como Anjos da Guarda e 
Caminhos do Esporte, artes gráficas, 
entre outros.

Especial - Capa

GCM: Servindo e Protegendo
A Guarda Civil Municipal comemorou no dia 29 de janeiro, 30 anos de existência.  Foi uma cerimônia 

emocionante, no Cefe, que contou com a presença de cerca de 300 pessoas, entre servidores da 
corporação, autoridades e familiares.

O GCM Jorge Donizete da Silva 
foi um dos homenageados na 
cerimônia dos pioneiros da Guarda 
Civil Municipal.

GCM Jorge 
Donizete da Silva, 
Homenageado

Achei o evento muito bonito. Me 
emocionei do início ao fim com 

as homenagens. Eles merecem, pois 
colocam o sangue no serviço para 
proteger e servir à população. Deus 
proteja a todos esses guerreiros.

GCM Bruno Coelho, 
ao lado da esposa Tamiris 
Aparecida, que foi prestigiar 
o marido

Isso estimula o GCM a 
sempre querer fazer mais. 

Tem que amar o que faz 
e amar a instituição. Com 
isso, consequentemente o 
reconhecimento aparece. 

Thiago Bueno, 
responsável pela criação do novo brasão e 
outras produções visuais da corporação.

Nova Sede Homenagem

O comandante da GCM Devair Pietraroia, a GCM homenageada Dulcileide Silva Pinheiro, a comandante da Polícia Militar do 
Interior (CPI-1) Eliane Nikoluk e a subcomandante da GCM Cristiane Lobo.

Prêmio
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O site oficial da Prefeitura está de cara nova, 
desde o final do ano passado. O endereço é o 
mesmo - www.sjc.sp.gov.br, mas a interface 
mudou para facilitar a comunicação com 
os usuários do sistema. O novo portal foi 
totalmente desenvolvido por equipes da 
Prefeitura e da da Urbam.
Com um visual mais atrativo, a página 
apresenta o conteúdo de forma mais 
organizada e se destaca pelo design 
moderno, seguindo novas tendências 
mundiais nessa área da comunicação.

Responsivo
O site agora é responsivo. Ou seja, permite 
ao usuário acessar o conteúdo pelos vários 
dispositivos: smartphone, tablet, notebook e 
desktop. Em todos esses meios, a página se 
adapta ao tamanho da tela.  Foram utilizadas 
figuras vetoriais (SVG), que carregam mais 
rapidamente e consomem menos dados 
móveis do celular.

Transparência
O novo site valoriza a transparência na 
gestão pública e a prestação de serviços aos 
munícipes. A barra de busca foi incrementada 
para que o internauta encontre com mais 
facilidade a informação que procura.

Mais acessados
Os nove serviços mais acessados também 
ganharam mais visibilidade. Entre eles estão: 
horários e itinerários de ônibus, vagas de 
emprego do PAT (Posto de Atendimento ao 
Trabalhador) e cursos de qualificação.

Esses serviços estão ordenados conforme 
o maior número de visitas às respectivas 
páginas.  As notícias passaram a ter fotos e 
imagens com maior qualidade. 

Um clique abre o conteúdo do noticiário, 
que aparece em ordem cronológica.  A 
acessibilidade foi aprimorada, com melhora 
no contraste para a percepção de pessoas 
com deficiência visual.

Comunicação

Novo site da Prefeitura 
prioriza serviços ao cidadão

Equipe 
A equipe de Informática  foi fundamental no desenvolvimento do novo site

Só em janeiro, 3,4 milhões de acessos
De cara nova, o novo portal da Prefeitura ampliou em 17,2% o número de acessos dos cidadãos. 
Em janeiro deste ano, foram acessadas 3,4 milhões de páginas dentro do portal pelos internautas.  
No mesmo período de 2017, foram 2,9 milhões de acessos. 

Horários e
itinerários de ônibus

Inscrições para o
programa Qualifica São José 

Busca de vagas no PAT 
(Posto de Atendimento ao Trabalhador)

Os serviços mais 
acessados em 
janeiro foram: 

Parte da equipe da Urbam, que cuidou do desenvolvimento do projeto:
Fernando Camilo, Felix  Márcio, Alexandre Maia, Felipe Freitas, Maria Donizetti, Sandra Roque, Denise Nantes e Fernanda Bernardes.



Uma boa ideia pode mudar muitas 
coisas na vida de uma pessoa ou 
várias outras. E foi isso o que ocorreu 
com a servidora Márcia Aparecida de 
Oliveira Rodrigues. 

Ela constatou que, o fim da isenção 
de aposentado não era comunicado 
com antecedência pela Prefeitura 
e o contribuinte tinha que esperar 
chegar o carnê do IPTU, para somente 
depois solicitar o benefício.

Marcia sugeriu que o recadastramento 
da isenção ocorresse antes da 
emissão do carnê, evitando que 
esse atendimento coincidisse com a 
grande movimentação de público em 
torno do pagamento do imposto.

Ideia aceita, em novembro a 
Prefeitura convocou os aposentados 
que precisam comprovar o direito 
à isenção. Com isso, eles foram 
recebidos na Prefeitura, de maneira 
muito mais tranquila e acolhedora. 

Por sua iniciativa, ela foi homenageada 
no final do ano passado e  recebeu 
os cumprimentos de suas chefias e 
ganhou um relógio institucional pelo 
mérito. 

O reconhecimento dessas boas 
ideias dos servidores faz parte 
do programa Mundo Novo, da 
Secretaria de Gestão Administrativa 
e Finanças.
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Boa ideia de 
servidora 
beneficia 
aposentados e 
gera economia

Com 20 anos de trabalho na área de 
recursos humanos e mais nove anos 
no setor de Protocolo, ela sempre foi 
muito observadora aos processos 
de trabalho. Ela conta que procura 
sempre atender o munícipe com 
rapidez e objetividade, sobretudo 
os mais idosos.

 Muitos têm dificuldades 
até para escrever, e, 
agora, com esta medida 
vão ser melhor acolhidos. 
A Prefeitura vai também 
economizar porque não 
vai precisar mais emitir 
centenas de carnês e nem 
gastar com os Correios, 
disse Márcia.

Servidores são transferidos

A Organização Social Hospital e 
Maternidade Therezinha de Jesus 
assumiu a gestão do Hospital de 
Clínicas Sul. Com a nova gestão, 
os 320 profissionais que lá 
trabalhavam, foram remanejados 
para outras unidades, sobretudo 
UBSs e UPAs. A medida já está 
representando uma significante 
melhoria no atendimento.

Gatilho salarial garantido

A Prefeitura concedeu reajuste 
salarial de 5% aos cerca de 10 
mil servidores entre ativos, 
aposentados e pensionistas. 
O reajuste é retroativo a 1º de 
janeiro e é concedido toda vez 
que a inflação oficial atinge 5%. O 
impacto financeiro no orçamento 
da Prefeitura, e deve ser de um 
acréscimo R$ 40 milhões por ano.

Mais professores

A Prefeitura contratou neste início 
de ano cerca 500 professores para 
o letivo de 2018. Os professores 
atenderão sobretudo as novas 
unidades escolares e as que serão 
entregues em breve, além de 
substituírem os que se aposentaram 
recentemente. Também foram 
contratados cerca de 800 estágiarios 
de pedagogia.

Saiba mais

Mundo Novo

2018



Mundo Novo

Trata-se de um projeto 
intersecretarias, que tem como 
objetivo estimular o servidor a 
ter uma visão global, com novas 
atitudes e percepções do mundo 
moderno, em benefício próprio, 
da cidade e dos munícipes. Além 
da realização de eventos, como 
Dia da Mulher, Dia do Homem, 
Mostra de Talentos, são realizadas 
também roteiros do Circuito do 
Conhecimento do Servidor. Cerca 
de 150 servidores já participaram 
dos circuitos, em que são visitados 
locais públicos da cidade. A 
coordenação é da Supervisão de 
Qualidade de Vida. 

 Novos Rumos 

Coordenado pela Divisão de 
Treinamento e Desenvolvimento, 
o projeto é responsável na 
promoção de cursos e treinamentos 
para os servidores, visando o 
aprimoramento profissional. A 
Divisão é também responsável por 
todos programas de integração, 
seja para servidores efetivos, ou 
estagiários, além dos estagiários. 
Desde 2017 já foram realizadas 
integrações para cerca de 
1.200 servidores e estagiários. 
Participaram de treinamentos e 
cursos nos últimos meses cerca 
de 1.300 servidores de várias 
secretarias.

OBS - Decreto 17.650, Art 2º

Fica estabelecido que, a cada 
participação no Projeto Mundo 
Novo, o servidor participante 
terá acrescido a título de bônus 
0,15 ponto na nota final da 
Avaliação de Desempenho 
Especial ou Periódica.

Informações e inscrições

Intranet
www.sjc.sp.gov.b/intranet

Telefones
    3947-8097 ou      3947-8725
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O informativo é distribuído em todas as unidades da Prefeitura.
Se não estiver chegando em sua área, ligue para         3947-8185

Como anunciar? Quem pode anunciar? Atenção!
Imóvel só de loteamento 
legalizado

Os produtos ou serviços são
de responsabilidade dos 
anunciantes

Servidor da Prefeitura
Funcionário da Fundação 
Cultural, Fundhas e Urbam
Estagiário
Bolsista
Aposentado

www.sjc.sp.gov.br/intranet

       3947-8067             3947-8077

nossojornal@sjc.sp.gov.br

CLASSIFICADOS

Projetos Mundo Novo
e Novos Rumos

A Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças tem investido em duas frentes importantes em benefício dos 
servidores. Ambas as ações fazem parte de dois projetos, o Mundo Novo e o Novos Rumos. A coordenação é do 
Departamento de Gestão de Pessoas (DGP).

Informativo da

Anuncie também pela Intranet: 
www.sjc.sp.gov.br/intranet

Começa - 01/03
Até - 10/03

QUANDO
ANUNCIAR


