
IV ENCONTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA – CONSTRUINDO SABERES
A formação continuada constitui-se como uma das principais ferramentas para o avanço
da educação no município de Boa Esperança, uma vez que este espaço cria a possibilidade
dos professores refletirem sobre sua prática pedagógica, visando à construção de novos
saberes.
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PREFEITURA REALIZA REUNIÃO PARA
DISCUTIR LEI DA POLÍTICA MUNICIPAL

DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL
A Política Municipal de Educação
Ambiental (PMEA) e a aprovação do
Plano Municipal de Educação
Ambiental é uma conquista muito
importante para Boa Esperança. Sua
construção envolve diversos fatores,
incluindo a população, que terá
participação através de Oficinas
Setoriais e em Consulta Pública.

DESTAQUE DA SEMANA

IBGE: CENSO 2022 COMEÇA NA
PRÓXIMA SEMANA

COMEÇA A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO
BAIRRO VILA FERNANDES

Na próxima segunda-feira (01) os
recenseadores estarão iniciando
as visitas nas casas de nosso
município, os receba de forma
cordial e responda todas as
perguntas, é muito importante! 

Com investimentos na ordem de
R$436.311,76 atendendo assim,
uma reivindicação dos
moradores da localidade. “É um
sonho se tornando realidade,
nosso bairro ganhar essa praça”,
ressalta uma moradora do
bairro Vila Fernandes.
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022
Contratação de empresa para executar
serviços de Transporte Escolar, sob a
forma de fretamento para atender os
alunos residentes no Distrito de Santa
Maria que estudam na rede estadual, em
atendimento a Secretaria Municipal de
Educação.
Abertura: 08/08/2022 - 14h

ConFutura e eventual aquisição de
materiais de iluminação pública, mediante
Sistema de Registro de Preços, em
atendimento a Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Urbano e Transportes do
Município de Boa Esperança/ES
Abertura: 09/08/2022 - 08:30h

TOMADA DE PREÇO Nº 05/2022
Contratação de empresa especializada na
área de engenharia ou arquitetura para
execução de obra de Construção de
Quadra Poliesportiva e Vestuário na
Comunidade de Bela Vista, COM
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE
OBRA
Abertura: 09/08/2022 - 09:10h

AVISO DE LICITAÇÕES
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PRÊMIO SEBRAE MULHER DE NEGÓCIOS
 (FAÇA SUA INSCRIÇÃO)

IBGE ABRE VAGAS DE TRABALHO EM
BOA ESPERANÇA

UBS DO "KM20" GANHA NOVOS EQUIPAMENTOS
ODONTOLÓGICOS E CONSUTÓRIO RETOMA ATENDIMENTO

As nove ganhadoras terão direito a uma
viagem para participar de uma missão
técnica com foco em capacitação, além
de mentoria, aparelho de última
geração (tablet ou celular) e o troféu.

O IBGE anunciou edital para completar
vagas de recenseadores em Boa
Esperança. São 3 VAGAS para
recenseadores; Jornada de trabalho de
no mínimo 25 horas semanais. SAIBA
MAIS CLICANDO NA IMAGEM.

Após as instalações dos equipamentos, as famílias da
comunidade do Quilômetro Vinte já podem marcar
consultas odontológicas depois de 2 anos sem
atendimento na área. A UBS “Fernandes Rondelli”
recebeu novos equipamentos para o atendimento aos
pacientes da região, dentre eles foram instalados
cadeira odontológica, aparelho de raios X e ultrassom
odontológica.
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