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Gabinete do Prefeito

Ofício n.o 376/2018-GP CAMAF" \ ;vli..il~ ICiPf\L DEJACAREI

Jacareí , 20 de agosto de 2018.

Excelentíssima Senhora Presidente:

Em atendimento ao Ofício n. 077/8/2018-CMP, dessa Casa Legislativa,

datado de 08 de agosto de 2018, recebido nesta Prefeitura no dia 09 de agosto de

2018, referente ao Pedido de Informações n.? 125/18, de autoria do Vereador Luís

Flavio, venho prestar as seguintes informações :

1. Inicialmente cabe esclarecer que não houve redução de 400 vagas,

mas sim de 190 vagas. Após estudos e análises comparativas , verif icou-se que a

procura por cursos profissionalizantes é maior no 1° (primeiro) semestre do que no 20

(segundo).

2. No 1° (primeiro) semestre foi utilizado o valor de R$ 83.432,00

(oitenta e três mil, quatrocentos e trinta e dois reais).

3. A previsão de gastos com cursos profissionalizantes no 2° (segundo)

semestre é de R$ 64.502 ,00 (sessenta e quatro mil, quinhentos e dois reais).

Cumpre informar que no ano de 2017 foram gastos com cursos

profissionalizantes o valor de R$ 108.450,00 (cento e oito mil quatrocentos e cinquenta

reais).

4. Existem 920 (novecentos e vinte) pessoas inscritas nos cursos

profissionalizantes no 1° (primeiro) semestre de 2018.

No ano de 2017 foram abertas 280 (duzentos e oitenta) vagas no 10

(primeiro) semestre e 900 (novecentas) vagas no 2°(segundo) semestre .
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Cumpre informar que as vagas existentes no 10 (primeiro) semestre de

2017 foram das matrículas realizadas no mês de dezembro de 2016 pela

Administração passada.

Já para o segundo semestre foram incluídos novos cursos e ampliadas

as vagas de acordo com a demanda existente no ano de 2017.

Destaca-se que não há no sistema dados dos cursos e das vagas

oferecidas em 2016 e dos anos anteriores.

5. Existem 730 (setecentos e trinta) pessoas inscritas nos cursos

profissionalizantes para o 20 (segundo) semestre de 2018.

6. Atualmente não há fila de espera, tendo sido contemplados todos os

candidatos inscritos.

Atenciosamente,

~_C~-=r' O~--- IZAIAS JOSÉ DE SANTANA

Prefeito do Mun icípio de Jacareí

Sua Excelência a Senhora
LUCIMAR PONCIANO
Presidente da Câmara Municipal de Jacareí - SP
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