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everaldo nascimento/arquivo o liberal

Economia responsável e para o desenvolvimento 
sustentável da floresta é um dos objetivos do encontro

Três hospitais da re-
de pública estadual do 
Pará estão com vagas 
de emprego abertas nos 
municípios de Belém, 
Barcarena e Marabá, 
para diversas áreas de 
atuação. Os interessados 
devem cadastrar o currí-
culo no site https://www.
prosaude.org.br/traba-
lhe-conosco.

No Hospital Público 
Estadual Galileu (HPEG), 
em Belém, a vaga é para 
técnico de Enfermagem. 
Para se candidatar, é ne-
cessário registro ativo 
no conselho de classe, 
conhecimento básico a 
intermediário do Paco-
te Office, ensino médio 
completo e experiência 
de seis meses na área.

Em Barcarena, no 
Hospital Materno-Infan-
til Dra. Anna Turan, há 
cinco vagas abertas para 
as áreas assistenciais e 
administrativas. Os car-
gos são: enfermeiro, far-
macêutico bioquímico, 
técnico de enfermagem, 
técnico em laboratório e 
copeiro. É recomendável 
ter conhecimentos em 
Pacote Office, além de 
outras habilidades, como 
administração do tempo, 
boa comunicação, plane-
jamento e organização 
no trabalho, proativida-
de e relacionamento in-
terpessoal.

Para enfermeiro, é ne-
cessária graduação em 
Enfermagem, registro 
no conselho regional de 
classe e experiência de 
dois anos na área. Para 
a vaga de farmacêutico 
bioquímico, é preciso ter 
graduação em Farmácia, 

registro no conselho de 
classe, experiência de 
um ano, além de conhe-
cimentos específicos, co-
mo treinamentos institu-
cionais e Hemovigilância 
(Fundação Hemopa).

Laboratório

A oportunidade para 
técnico de enfermagem 
exige ensino médio com-
pleto, curso de técnico de 
Enfermagem com regis-
tro ativo no conselho de 
classe, e experiência de 
seis meses na área. Já pa-
ra técnico em laboratório, 
o candidato precisa ter 
ensino médio completo 
e curso técnico em Aná-
lise Clínica (Laboratório). 
Também é desejável ex-
periência de um ano na 
área laboratorial.

A vaga de copeiro é 
destinada para candida-
tos com ensino funda-
mental completo, com 
seis meses de experiên-
cia na área e conheci-
mento técnico sobre ma-
nuseio de alimentos.

No Hospital Regional 
do Sudeste do Pará Dr. 
Geraldo Veloso, em Ma-
rabá, as oportunidade 
são para Jovem Apren-
diz e auxiliar admi-
nistrativo de Arquivos 
Médicos e Estatísticos 
(Same). Para participar 
da seleção de Jovem 
Aprendiz, os interes-
sados devem estar cur-
sando o ensino médio. 
Para o cargo de auxiliar 
administrativo, deve ter 
ensino médio completo, 
conhecimento básico do 
pacote office e experiên-
cia anterior.

O Centro Brasileiro 
de Pesquisa em Ava-
liação e Seleção e de 
Promoção de Eventos 
(Cebraspe), organizado-
ra do concurso público 
do Tribunal de Justiça 
do Estado do Pará (TJ-
PA) para o  cargo de juiz 
substituto, está anali-
sando os fatos ocorri-
dos durante a prova do 
certame, ocorrido no úl-
timo domingo (27), em 
Belém.

Um forte estrondo no 
prédio do Centro de En-
sino Unamea, localiza-
do na travessa Humai-
tá, em Belém, causou 
pânico nos candidatos 
que prestavam concur-
so para magistratura 
do TJPA, na tarde de do-
mingo (27).

"Por volta das 12h 
(horário local de Be-
lém/PA), houve um for-
te barulho no Centro 
de Ensino Unamea, um 
dos locais onde ocor-
riam as provas do con-
curso público do Tribu-
nal de Justiça do Estado 

do Pará (TJ/PA) para o 
cargo de juiz  substi-
tuto. Este Centro está 
analisando os fatos so-
bre o ocorrido e, após 
o retorno do material 
de prova, verificará as 
Atas de aplicação desta 
escola e informará, nos 
próximos dias, qual se-
rá o encaminhamento 
relacionado ao certa-
me", diz a nota do Ce-
braspe.

Certame

O certame ofertou 50 
vagas. O último concur-
so para provimento de 
cargos de juiz no Judi-
ciário paraense foi ini-
ciado em 2014 e conclu-
ído em 2015, quando 
foi homologado. O cer-
tame ofereceu 60 vagas 
mais cadastro de reser-
va por meio do Edital 
01/2014. Dos cerca de 
2,9 mil candidatos ins-
critos, 94 candidatos 
foram aprovados, sen-
do todos convocados 
pelo Judiciário.

Três hospitais do Pará 
têm vagas de emprego

Organizadora analisa 
ocorrido no concurso

TRABALHO

TJPA

A 
economia gerada pela flo-
resta amazônica em pé é o 
tema central do Seminário 
Florestas de Valor, que será 

realizado em Alter do Chão, no 
próximo dia 31 de outubro.  A 
programação é organizada pelo 
Instituto de Manejo e Certifica-
ção Florestal e Agrícola (Imaflora) 
e parceiros, através do Florestas 
de Valor, que é patrocinado pela 
Petrobras, por meio do Programa 
Petrobras Socioambiental.

O encontro reunirá represen-
tantes das comunidades locais, 
organizações públicas e privadas 
que atuam na Amazônia, pesqui-
sadores e empresas para discutir 
caminhos para uma economia 
responsável e para o desenvolvi-
mento sustentável na região.

Roberto Palmieri, secretário 
executivo adjunto e gerente do 
Florestas de Valor, defende que é 
possível articular desenvolvimen-
to com respeito pelas comunida-
des tradicionais da floresta, como 
indígenas e ribeirinhos. "O Flores-
tas de Valor mostra que é possível 
termos alternativas econômicas 
para comunidades tradicionais 
de produtores rurais e extrativis-
tas que, usando técnicas de uso 
responsável dos recursos, conse-
guem conservar o ecossistema e 
gerar renda", afirma.

"Reunir outras organizações e 
empresas que também atuam na 
região é uma ótima oportunidade 
para troca de experiências e pa-
ra mostrar às comunidades o re-
sultado positivo desse trabalho”, 
completa Palmieri.

O seminário terá início com 
o painel "O valor da economia 
da Floresta em Pé", no qual será 
apresentada a viabilidade de um 
modelo econômico que permite 
extrair maior valor dos produ-
tos oferecidos pela conservação 
da floresta, no lugar da sua der-

Economia da 
floresta em pé        
é tema de evento

SUSTENTABILIDADE

ALTER DO CHÃO - Pesquisadores, empresários, povos indígenas e 
quilombolas debatem desenvolvimento da região 

“O Florestas 
de Valor 
mostra que é 
possível termos 
alternativas 
econômicas 
para 
comunidades 
tradicionais”

rubada.  Em seguida, uma roda 
de conversa trará casos de boas 
práticas desse ecossistema, com 
a presença de Mauro Costa (Natu-
ra), Nina Braga (Osklen | Instituto
-e), Valmir Ortega (Conexsus), Pa-
trícia Gomes (Imaflora | Origens 
Brasil®) e algumas das empresas 
da rede Origens Brasil®:  Thiago 
Valença (Wickbold), Joana Martins 
(Manioca) e Renata Amaral (Gru-
po Pão de Açúcar).

O Florestas de Valor é um 
programa do Imaflora, que con-
ta com parceria da Petrobras e 
recursos do Fundo Amazônia/
BNDES para fomentar atividades 
agroextrativistas e agrícolas de 
base ecológica na Amazônia pa-
ra consolidar áreas protegidas, 
conservando recursos naturais 
e valorizando as populações 
tradicionais e 
agricultores fa-
miliares. Atua 
nos territórios 
da Calha Norte 
do Rio Amazo-
nas, e no mu-
nicípio de São 
Félix do Xingu, 
no Pará. 

O programa 
também apoia a 
estruturação de 
cadeias de valor 
para os produ-
tos, promoven-
do a conexão com empresas e 
facilitando seu acesso e inserção 
em mercados onde os atributos 
socioambientais são vistos como 
diferenciais. Os produtores envol-
vidos recebem apoio técnico para 
estruturar unidades de beneficia-
mento e aperfeiçoar a gestão dos 
negócios.

O evento é gratuito e aberto ao 
público. As inscrições podem ser 
feitas no endereço: http://www.
imaflora.org/evento.

Inicia-se hoje, o I Encontro 
dos Servidores Públicos 
do Pará, no Hangar Cen-
tro de Convenções da 
Amazônia. O objetivo da 
programação, de acordo 
com os organizadores, é 
promover o engajamento 
entre os servidores de di-
versas instituições públi-
cas, através do comparti-
lhamento de práticas em 
gestão de pessoas. Outro 
intuito é formar uma rede 
estadual de compartilha-
mento dessas práticas. O 
evento vai até quarta-
feira, 30.
A abertura será a partir 
das 14h, com o credencia-
mento dos participantes. 
São esperados cerca de 
2.500 servidores públicos 
do Pará e diversas au-
toridades. Nove órgãos 
públicos são responsáveis 
pela realização. São eles: 
Tribunal de Contas dos 
Municípios do Pará, Minis-
tério Público de Contas dos 
Municípios, Governo do 
Pará, Assembleia Legisla-
tiva, Ministério Público do 
Estado, Tribunal de Contas 
do Estado, Ministério Pú-
blico de Contas do Estado, 
Tribunal de Justiça e De-
fensoria Pública.
A primeira edição traz o 
tema "Da essência à alta 
performance" e pales-
trantes reconhecidos in-
ternacionalmente, como 
Leandro Karnal e Pedro 
Calabrez, para debater 
inovação, criatividade e 
demais ferramentas para 
o serviço público. 
A mudança compor-
tamental somada ao 
planejamento nortearão 
a palestra magna, com 
Calabrez. O segundo dia 
iniciará com a palestra de 
Karnal, com foco na im-
portância do servidor pa-
ra proteção do bem pú-
blico. O professor falará 
ainda de gestão pública 
e da relação do servidor 
com a população. Ainda 
pela manhã do segundo 
dia, a neurociência para 
otimizar a produtividade 
será o tema da palestra 
de Pedro Schestatsky. 
Carmem Sisnando, na 
quarta à tarde, abordará 
a temática do pensamen-
to sistêmico, motivação e 
administração de confli-
tos. O encontro encerrará 
com a explanação de 
Eduardo Rocha com a pa-
lestra “Que ferramentas 
nós temos para mudar?”, 
enfatizando a progra-
mação neurolinguística, 
inovação e criatividade.

Servidores 
debatem 
inovação

ENCONTRO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 75/2019

A presente licitação tem por objeto o 
Registro de Preços para aquisição eventual 
de produtos para saúde (PPS) utilizados 
na Central de Material e Esterilização, com 
equipamentos em comodato, para atender 
as necessidades da Fundação Pública 
Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna 
e da Clínica de Hemodiálise Monteiro Leite 
por um período de 12 meses, conforme 
especificações do Termo de Referência - 
Anexo I, o qual é parte integrante do edital, 
para fornecimento nos prazos e condições 
constantes no referido termo. 
www.comprasnet.gov.br. 
Data de Abertura: 11/11/2019, às 09h 
(horário de Brasília)

Klyvia Suenny B. de Oliveira
Presidente - CPL/FHCGV

Fundação Pública Estadual Hospital 
de Clínicas Gaspar Vianna

Tomada de Preços – nº 02/2019
Objeto: Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços de engenharia para a Construção de Nova 
Cabine de Medição de Média Tensão, para o Campus de Pesquisa do MPEG, em Belém do Pará. Data Abertura: 
13/11/2019 às 09:30h (horário de Brasília/DF). Edital Completo e informações adicionais no Museu Goeldi, 
situado na Av. Magalhães Barata, 376 São Brás, Belém/PA, no sítio oficial do MPEG (link http://bit.ly/32T3Bp7) e no 
sítio www.comprasgovernamentais.gov.br

AVISO DE LICITAÇÃO

MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI - MPEG MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA,

INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES
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