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PODER EXECUTIVO

 Prefeitura busca modernizar iluminação 
pública através de PPP

Hamilton Rocha

 Jaboatão dos Gua-
rarapes começa a dar os 
primeiros passos para mo-
dernização do seu parque de 
iluminação. Na manhã desta 
quinta-feira (11.09), o prefeito 
Elias Gomes recebeu no gabi-
nete os consultores Mahomed 
Bashir e Gabriela Rochlin, da 
International Finance Corpora-
tion (IFC), instituição ligada ao 
Banco Mundial. O objetivo do 
encontro foi iniciar os entendi-
mentos para criação de uma 
Parceria Público Privada (PPP) 
para a iluminação do município.
 A modernização do 
parque de iluminação de Jabo-
atão dos Guararapes, através 
da PPP, traz diversas vanta-
gens para o município. A insta-
lação de lâmpadas de Led, por 
exemplo, vai possibilitar menor 
gasto com manutenção e a re-
dução no consumo. Isso traz 
também um forte impacto na 
segurança nas vias do muni-

Guararapes poderá ser pionie-
ro na implantação de uma PPP 
na área de iluminação pública. 
“Jaboatão poderá servir de 
referência para replicarmos o 
modelo para outros municípios. 
Encontramos aqui uma grande 
receptividade do prefeito Elias 
Gomes para concretizarmos 
essa parceria”, disse Mahomed 
Bashir, gerente de Projetos da 
IFC. 
 O prefeito Elias Go-
mes disse que a criação da  
PPP vai revolucionar o conceito 
de iluminação pública no muni-
cípio. Elias lembrou que desde 
o início da gestão várias inicia-
tivas ajudaram a melhorar o 
serviço no município, mas ain-
da não foi possível chegar ao 
estágio ideal. “Cuidar de uma 
área tão complexa com recur-
sos próprios é uma tarefa muito 
difícil por isso estamos buscan-
do parceiros de credibilidade 
que são referência no mundo 
inteiro de PPP’s bem sucedi-
das”, explicou Elias Gomes.

A PPP da iluminação traz diversas vantagens para o município

as provas da primeira fase no 
dia 28/09 e as da segunda, no 
dia 19/10.
 Os candidatos te-
rão disponíveis 73 vagas para 
diversas áreas de atuação. O 
contrato terá duração de 12 

Crisly Castro e Carol Moura

 A Prefeitura do 
Jaboatão dos Guararapes dá 
mais uma chance aos que 
ainda não se inscreveram na 
seleção pública simplificada 
do município. É que devido a 
uma decisão judicial, as inscri-
ções do certame que antes se 
encerrariam em 10 de setem-
bro, foram prorrogadas até o 
próximo dia 24. Com a mudan-
ça, foram alteradas também a 
data limite da solicitação de 
isenção e do seu resultado, 
que serão nos dias 20 e 22, 
respectivamente. Além disso, 
as datas de realização das 
provas também foram modifi-
cadas: agora os inscritos farão 

Agora os interessados têm até o dia 24 para se inscreverem no certame, que oferece 73 vagas em diversas áreas.

Prefeitura prorroga prazo para inscrição 
em seleção simplificada

cípio. “Além desses ganhos, a 
PPP vai permitir que o municí-
pio tenha um centro de controle 
para monitorar todo o sistema 
de iluminação pública”, explica 
Acácio Carvalho, secretario 
Municipal de Infra Estrutura e 

meses, podendo 
ser prorrogado por 
igual período. As 
duas fases do cer-
tame são compos-
tas por prova online 
(primeira etapa) e 
presencial (segun-
da etapa).  São 57 
vagas direciona-
das para a Secre-
taria Municipal da 
Fazenda e Previ-
dência e 16 vagas 
para a Secretaria 

Executiva de Gestão Urbana. 
As inscrições são realizadas 
exclusivamente pela internet 
e estarão disponíveis até o dia 
24 no site da Prefeitura ou no 
endereço www.admtec.org.br. 

Os valores das inscrições va-
riam de R$ 30 para nível médio 
a R$ 60 nível superior. Os sa-
lários vão de R$ 1,2 mil a R$ 6 
mil, de acordo com o cargo.
 Na primeira etapa, 
o candidato realizará prova 
online de caráter objetivo e 
eliminatório com 30 questões, 
sendo 10 de Língua Portugue-
sa, 10 de Matemática e 10 de 
Raciocínio Lógico. Já na se-
gunda etapa, a prova será rea-
lizada presencialmente e será 
composta por 40 questões, 
onde 25 serão de conheci-
mentos específicos do cargo, 
15 de conhecimentos gerais, 
cinco de Língua Portuguesa, 
cinco de Matemática e cinco 
de Raciocínio Lógico.

Mobilidade Humana.
	 A	 IFC,	 braço	 fi-
nanceiro do Banco Mundial,  
desenvolve projetos de PPP 
em países da Ásia e América 
Latina, em diversas áreas. O 
município de Jaboatão dos 


