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O encontro foi ministrado pelo palestrante, 
jornalista e especialista em Gestão Empre-
sarial e Empreendedorismo, coaching, es-
critor e autor do livro “O Poder é Todo Seu”, 
Jesiel Jeronimo da Silva.

A formação teve como objetivo desenvol-
ver a habilidade dos participantes de como 
lidar com sentimentos, controlar as emo-
ções e utilizá-las para o sucesso pessoal e 

Escola de Gestão promove palestra sobre 
“Comunicação e Inteligência Emocional 
no Serviço Público – Como Ativar sua 
Relevância no Ambiente de Trabalho”
Em agosto, a Escola de Gestão Pública promoveu o Workshop “Comunicação e Inteligência 
Emocional no Serviço Público – Como Ativar sua Relevância no Ambiente de Trabalho”.

profissional, além de incentivar os servido-
res a investir em seu autodesenvolvimento, 
aliando teoria, autoavaliação, planejamento 
e ação.

Os conteúdos abordados foram:

• Comunicação com equilíbrio entre razão e 
emoção;
• Competência pessoal e competência social;
• Produtividade superior todos os dias;
• Imprudência verbal X Comunicação ideal;
• Relógio da vida (atividade prática);
• Cofre da vida (atividade prática).

A palestra foi realizada na Faculdade Educa-
cional de Colombo, sob a direção do Cam-
pus de Elzira Virgínia Mariani, que concedeu 
o espaço para realização do Workshop, em 
parceria com a Escola de Gestão Pública.
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Esta capacitação fortalecerá as ações já re-
alizadas pela Secretaria de Meio Ambiente, 
tendo em vista que os agentes irão coope-
rar com a fiscalização de crimes ambien-
tais.

O encontro será realizado no dia 19 de se-
tembro no Pavilhão do Parque Municipal da 
Uva, das 13h às 17h.

O setembro amarelo é uma campanha 
brasileira que existe desde 2015, dedicada 

Guardas Municipais de Colombo receberam no dia 19 de agosto os certificados de conclu-
são do workshop “Fiscalização Ambiental”.

A Escola de Gestão Pública em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde e Potencial 
Pleno – Escola de Resultados, irá realizar no mês de setembro uma palestra com o tema 
“Setembro Amarelo Cuidados com a Vida”.

Entrega de certificados a Guarda 
Municipal é realizada pela Escola 
de Gestão

Escola de Gestão e Saúde 
promovem Palestra Setembro 
Amarelo Cuidados com a Vida

O curso foi ministrado pelo engenheiro, Ro-
bério Marcolino Filho, por meio da Escola de 
Gestão Pública em parceria com a Secreta-
ria Municipal de Meio Ambiente.

à conscientização da prevenção ao sui-
cídio. Um dos pontos mais relevantes da 
campanha é promover eventos, debates e 
discussões sobre a importância de cuidar 
da saúde mental.
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Palestra motivacional em alusão ao 
dia do nutricionista, do estagiário e 
do psicólogo
No dia 31 de agosto, tivemos uma pales-
tra motivacional promovida pela Escola de 
Gestão Pública e direcionada aos funcio-
nários da Secretaria Municipal de Saúde, 
com um foco especial para: nutricionistas, 
psicólogos e estagiários, em alusão aos 
seus respectivos dias que são comemora-
dos neste mês.

O encontro foi ministrado pelo palestrante 
Daniel Garcia e teve como tema: “Celebran-
do vitórias”. Em busca de mostrar o valor 
das pequenas vitórias do dia a dia, ressalta-
ram a importância de reconhecer pequenos 
obstáculos que surgem no cotidiano como 
ferramenta de aprimoramento pessoal.

Conteúdos programáticos:
Compreendendo a Vida além dela mesma
 • O Autoconhecimento como uma
chave para uma vida plena
- A Importância da Consciência: mental, 
emocional e vibracional

Competências/habilidades:
 • Autoconhecimento
 • Gestão das emoções – Controle  
 de Ansiedade
 • Convívio Social e Relacional – Em 
 patia e Resiliência

Link para a inscrição: 
https://forms.gle/QLR47UiRqV6vHg176
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Educação promoveu do dia 23 a 25 de agosto a 
Semana Nacional da Educação Infantil

Os eventos aconteceram no Pavilhão Altair 
da Silva Leme, no Parque Municipal da Uva, 
conforme a programação abaixo.

A Semana da Educação Infantil – SEI é um 
período dedicado a ações que promovam 
a valorização e a conscientização da impor-
tância desta etapa da Educação Básica, seu 
público alvo, crianças na primeira infância e as 
suas especificidades, nos modos de ser-es-
tar-significar o mundo.

Esta semana foi instituída pela Lei Federal No 
12.602/2012 e deve acontecer, anualmente, 
na semana que compreende a data de 25 de 
agosto, dia este que se comemora o Dia Na-
cional da Educação Infantil, em homenagem 
à Zilda Arns.

Seu objetivo principal é promover a cons-
cientização da sociedade a respeito do direi-
to fundamental das crianças ao acesso e à 
vivência de uma Educação Infantil com qua-
lidade.

Para comemorar esta semana de extrema 
importância, enaltecendo a Educação infantil, 
bem como as práticas desenvolvidas com as 
crianças pequenas, foi realizada uma Mostra 
Cultural, a qual contou com apresentações e 
exposições dos trabalhos realizados durante o 
primeiro semestre do ano letivo de 2022, nos 
CMEIS e Escolas Municipais, bem como um 
Show de Talentos com apresentações cultu-
rais das unidades de ensino.

A Secretaria Municipal de Educação por meio do Núcleo Pedagógico de Educação Infantil 
realizou do dia 23 a 25 de agosto, a Semana Nacional da Educação Infantil com o tema “Re-
gistros e Memórias da Primeira Infância”.
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No dia do coordenador profissionais 
das instituições de ensino 
participam de sessão de cinema

Educação encerra ciclo de formação 
continuada de 2022 no Pavilhão do 
Parque Municipal da Uva

Todos os coordenadores das Escolas Municipais e Centros Municipais de Educação 
Infantil participaram na manhã do dia 22 de agosto de uma sessão de cinema em 
alusão ao “Dia do Coordenador Pedagógico”.

A formação continuada dos educadores do ensino fundamental da rede municipal 
de ensino foi finalizada na tarde do dia 05 de agosto com uma capacitação dividida 
em dois turnos, sendo uma turma no período da manhã e outra no período da tarde, 
no pavilhão do Parque Municipal da Uva.

Os profissionais foram recepcionados pelo 
prefeito, Helder Lazarotto e pelo vice-pre-
feito e secretário Municipal de Educação, 
Professor Alcione, a diretora da pasta, Lu-
ciane Dala Valle e as coordenadoras do 
núcleo pedagógico de Educação Especial, 
Educação Infantil e Ensino Fundamental. 
Ainda realizaram registros de fotos na re-

cepção e dentro da sala de cinema.

A Secretaria de Educação parabeniza os co-
ordenadores pedagógicos da rede munici-
pal de ensino pela data especial e agradece 
seu trabalho diário desejando muito suces-
so a todos.
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Educação realiza formação para 360 
profissionais de inclusão das instituições 
da rede municipal de ensino
No dia 19 de agosto, a Secretaria Municipal de Educação por meio do Núcleo Peda-
gógico de Educação Especial realizou uma formação com os profissionais de apoio 
da rede municipal de ensino.

O tema deste encontro foi “Colombo e sua 
relação com a arte e cultura – Aspectos da 
formação cultural de Colombo” e também 
sobre Patrimônio Cultural, material e ima-
terial, sendo a formação ministrada pelo 
jornalista da Secretaria de Comunicação, 
Osni Mendes, a diretora do Departamento 
de Cultura, Marinei Vidolin e a diretora da Bi-
blioteca Pública Municipal, Ângela Motin.
Entre os dias 1 a 4 de agosto, profissionais 
dos anos iniciais do ensino fundamental re-
alizaram capacitação em modalidade on-li-
ne nas unidades de ensino, sobre o Projeto 
Tema: Tempo de Aprender Mais e Alfabeti-
zação e Suas Possibilidades.

O ciclo de cursos realizados para formação 
continuada contempla ao todo 44 horas, 
conforme estava previsto para o ano de 
2022.

O momento foi extremamente importante 
para ESTUDAR, REFLETIR e DIALOGAR sobre 
a inclusão com 360 profissionais.

O encontro foi realizado no Pavilhão do Parque 
Municipal da Uva ao longo de todo dia, com um 
grupo no período da manhã e outro à tarde.
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Prefeitura abre edital para o maior 
concurso da história de Colombo
A Prefeitura de Colombo, por meio da Secretaria de Administração e apoio do Nú-
cleo de Concursos da Universidade Federal do Paraná – NC-UFPR, abre processo 
seletivo para o maior concurso público já realizado no município. São 780 vagas, mais 
cadastro reserva, contemplando os níveis: Fundamental, Médio, Técnico e Superior.

Essa formação voltada aos profissionais de 
apoio contaram com a presença de assistentes 
de alunos, estagiários e professores que atuam 
na Inclusão.

O evento contou com o auxílio do departamen-
to de Educação Especial /Inclusão (CAEC), Nú-

O  edital está disponível no site oficial da Univer-
sidade Federal do Paraná:

• https://servicos.nc.ufpr.br/PortalNC/
Concurso?concurso=COLOMBO2022

Link para cadastro no sistema:
• https://servicos.nc.ufpr.br/PortalNC/
Login

Segundo o secretário de Administração, Ade-
mir Garcia, alguns cargos serão inéditos como: 
Intérprete de Libras, Educador Social, Engenhei-
ro Cartógrafo, Analista de Desportos (Educação 
Física), Turismólogo, Assessor Contábil, Psico-
pedagogo e Sociólogo. “Outra novidade é que 
para o cargo de professor, o inscrito poderá par-
ticipar na modalidade de padrões 20 e 40 horas 
realizando duas inscrições, porém fazendo uma 
única prova que pontuará para os dois”.

Confira os cargos e níveis:

EDITAL 001

cleo de Educação Infantil e o Núcleo de Ensino 
Fundamental.

Estiveram presentes além dos profissionais, o 
vice-prefeito e secretário de Educação, Profes-
sor Alcione e a diretora da pasta, Luciane Dala 
Valle.

FUNDAMENTAL: Assistente de Alunos, 
Auxiliar de Saúde Bucal, Motorista de Veículos 
Leves.

MÉDIO: Educador Social, Fiscal de Obras e 
Postura, Fiscal de Tributos.

TÉCNICO: Educador Infantil, Intérprete de 
Libras, Técnico em Informática, Técnico em 
Radiologia, Técnico em Saúde Bucal, Técnico 
em Segurança do Trabalho, Topógrafo.

SUPERIOR: Analista Fiscal de Tributos, Admi-
nistrador, Analista de Desportos, Analista de 
Sistemas de Informação, Assessor Contábil, Bi-
bliotecário, Biólogo, Economista, Enfermeiro do 
Trabalho, Engenheiro Agrimensor, Engenheiro 
Agrônomo, Engenheiro Ambiental, Engenhei-
ro Cartógrafo, Engenheiro de Segurança do 
Trabalho, Engenheiro Eletricista, Engenheiro 
Florestal, Farmacêutico, Fisioterapeuta, Fono-
audiólogo, Geólogo, Médico – Ginecologia e 
Obstetrícia, Médico – Psiquiatria, Médico Gene-
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PETI reúne gestores para 
fortalecimento de ações

ralista, Nutricionista, Psicopedagogo, Sociólogo, 
Terapeuta Ocupacional, Turismólogo.

“Estamos realizando o maior concurso da his-
tória do município de Colombobuscando con-
templar todas as áreas da gestão municipal para 
proporcionar a continuidade de serviços públi-
cos de qualidade aos colombenses”, afirmou o 
secretário de Administração Ademir Garcia.
Recomendamos aos interessados a leitura com 
atenção do edital.

EDITAL 002

Assistente Administrativo, Professor 20h, Pro-
fessor 40h. (Para cargo de professor com banca 
avaliadora).

EDITAL 003

Superior com prova objetiva e prova de títulos, 
contemplando os cargos:
Analista Contábil, Arquiteto, Assistente Social, 
Enfermeiro, Engenheiro Civil, Médico Veteriná-
rio e Psicólogo.
EDITAL 004

Jornalista e Procurador (prova objetiva + prova 
discursiva).

EDITAL 005

Guarda Municipal.

Serviço

As inscrições terão início no próximo dia 29 de 
agosto e seguem até o dia 26 de setembro.
Link do Edital:

https://servicos.nc.ufpr.br/PortalNC/
Concurso?concurso=COLOMBO2022

A gestão do Programa de Erradicação do 
Trabalho Infantil (PETI), vinculado a Secretaria de 
Assistência Social, realizou no dia 10 de agosto, 
no Serviço de Convivência Jardim Adriana, um 
encontro para fortalecimento de suas ações.

PETI

O Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, 
conhecido também sob a sigla PETI, é um 
conjunto de ações que têm o objetivo de retirar 
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Dia Nacional da Vigilância 
Sanitária: Proteção à saúde da 
população
No dia 05 de agosto celebramos o Dia Nacional da Vigilância Sanitária. Conheça um 
pouco da história que deu origem a essa área que é fundamental para a saúde da 
população.

A Lei Federal nº 13.098/2015 instituiu o dia 5 de 
agosto, dia em que se comemora o nascimen-
to do grande sanitarista Oswaldo Cruz, como o 
Dia Nacional da Vigilância Sanitária.

As ações de Vigilância Sanitária são reconhe-
cidas como as ações mais antigas do campo 
da Saúde Pública que iam dos cuidados com a 
salubridade das cidades e águas, do comércio 
de mercadorias até as remotas práticas de 
barbeiros, boticários e cirurgiões. Frente a estas 
situações, coube ao poder público o estabele-
cimento de regras que disciplinaram as práticas 
de comércio de produtos e alimentos, e o 
exercício profissional na área da saúde. (Rosen-
feld,Costa,1999).

No Brasil, desde o século XVIII, já se praticavam 
algumas ações de Vigilância Sanitária, que fo-
ram de fato estruturadas, a partir de 1808, com 
a chegada da família Real Portuguesa no Rio de 
Janeiro. O objetivo era conter as epidemias e 
inserir o Brasil nas rotas do comércio interna-
cional, promovendo a aceitação dos produtos 
brasileiros.

Em Colombo, no ano de 1991, foram publica-
das as Leis nº455/91 e nº512/93 que dispõe 
sobre exercício regular do poder de polícia, 
ações de saneamento e Vigilância Sanitária na 
estrutura da Prefeitura Municipal, com vocação 
fortemente voltada à fiscalização de alimentos, 
serviços de saúde, e de interesse da saúde. Em 

crianças e adolescentes menores 
de 16 anos do trabalho precoce. O 
programa, além de assegurar trans-
ferência direta de renda às famílias, 
oferece a inclusão das crianças e dos 
jovens em serviços de orientação e 
acompanhamento. A frequência à 
escola também é exigida
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2014 com reforma administrativa da Prefeitura 
de Colombo foi criado o Departamento de 
Vigilância e Promoção à Saúde que agrega to-
das as Vigilâncias, Vigilância Sanitária, Vigilância 
Ambiental, Vigilância em Saúde do Trabalhador 
e Vigilância Epidemiológica, também ampliou 
ações para além da fiscalização e licenciamento, 
fortalecendo o monitoramento de produtos, 
vetores, doenças transmissíveis e eventos 
adversos relacionados a serviços de saúde, 
a promoção da saúde e a integração com a 
Atenção Básica.

A fiscalização sanitária é uma das mais efi-
cientes formas de assegurar o Direito à Saúde 
Básica aos cidadãos, capaz de intervir nos 
problemas sanitários e acompanhar todas as 
etapas e processos dos produtos e serviços 
que a população utiliza e que tem a ver com a 
saúde, desde a etapa de produção, passando 
pela comercialização até os efeitos após o 
consumo. O artigo 196 da Constituição Federal 
assegura que a saúde é um direito de todos e 
dever do Estado, garantindo mediante políticas 
sociais econômicas que visam à redução do ris-
co de doença e de outros agravos e ao acesso 

universal e igualitário às ações e serviços para 
sua promoção, proteção e recuperação.

A Vigilância Sanitária além da promoção da se-
gurança e da qualidade dos produtos e serviços 
utilizados diariamente pela população, também 
tem atribuição de estabelecer medidas para 
enfrentamento sanitário em momentos pre-
ocupantes, como o que estamos vivenciando 
na atual pandemia de Covid-19.    Novas e mais 
complexas competências, vão surgindo para a 
Vigilância Sanitária no rastro das novas tecno-
logias que passam a fazer parte do dia a dia da 
sociedade e que podem, também, trazer riscos 
à saúde individual e coletiva.

A constante e necessária atualização dos co-
nhecimentos, e a criação de ferramentas de tra-
balho que nos habilitem aos novos tempos para 
o cumprimento de nossa missão institucional 
– Promover e proteger a saúde da população 
por meio de ações integradas e articuladas de 
coordenação, normatização, capacitação, edu-
cação, informação, apoio técnico, fiscalização, 
supervisão e avaliação em Vigilância Sanitária é 
motivo de reflexão nesta data comemorativa.




