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A Prefeitura de Itapevi realizou na manhã desta quinta-
feira (29), uma cerimônia para empossar 80 profissionais que 
estão ingressando no serviço público por meio da Frente de 
Trabalho. 

Segundo a Secretaria de Desenvolvimento Econômico 
e Trabalho, o contrato de trabalho terá duração de um ano, 
podendo ser prorrogado por mais um. Os novos funcionários 
irão desempenhar suas funções nas secretarias municipais e 
unidades escolares e farão jus a uma bolsa-auxílio, vale trans-
porte e alimentação, para cumprir uma carga horária de 8 ho-
ras diárias.

Alunos do EMIC 
participam de I Festival 
de Jogos Adaptados e 

Paradesportivos de Itapevi

Prefeitura de Itapevi realiza posse de 
80 profissionais da Frente de Trabalho

Os alunos do CEMEB Prefeito Romeu Manfrinato, no dia 
23 de maio, participaram do I Festival de Jogos Adaptados e 
Paradesportivos de Itapevi, ação inédita realizada pela Prefei-
tura, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer e o Centro de 
Iniciação Esportiva e Social de Itapevi (CIESI).

De acordo com a coordenação do evento, o festival reuniu 
grupos de outras localidades que vieram do Paradesportivo 
Esporte Clube Corinthians e APAE de Cotia e Itapevi. Os alu-
nos do EMIC participaram do festival disputando as modali-
dades de vôlei de cinco bolas, corrida de mobilidade reduzi-
da e corrida de cadeirantes. Ao final do evento, todos foram 
contemplados com uma medalha e a instituição participante 
ainda recebeu um troféu. 

Segundo a direção da escola, a participação dos alunos no 
I Festival de Jogos Adaptados e Paradesportivos de Itapevi foi 
bastante significativa, pois contribuiu para a aprendizagem 
de conceitos e valores, gerando ainda inserção e integração 
social.  

A fim de capacitar e qualificar o atendimento que será 
prestado por esses profissionais aos munícipes, a prefeitura 
irá oferecer ainda um curso de capacitação aos funcionários. 
As formações deverão acontecer uma vez por semana e irão 
abranger temas voltados para a área da educação como tam-
bém aos setores administrativos e atendimento ao público. No 
término dos contratos, a atual administração tem como obje-
tivo encaminhar os profissionais ao mercado de trabalho. 


