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GOVERNO LANÇA PROGRAMA “MEU EMPREGO” COM 130 

MIL VAGAS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 

GRATUITOS NO ESTADO DE SÃO PAULO Número de vagas em cursos profissionalizantes cresce 25% em relação a 2018 

O Governo Estadual lançou hoje o Programa Meu Emprego, uma plataforma que, além de 

integrar todos os cursos gratuitos de qualificação profissional oferecidos pelo Estado, vai 

aumentar 25% o número de vagas.  Serão ofertadas 26,5 mil novas vagas em 2019, de 103 

mil em 2018 o número cresceu para 130 mil este ano. O portal é constituído por nove pro-

gramas profissionalizantes: Novotec; Meu Emprego Cidadão Trabalhador; Meu Emprego 

Trabalho Inclusivo; Meu Emprego Pró-Egresso; Meu Emprego Trabalho em Equipe; Via Rá-

pida; Via Rápida Expresso/Escola Mais Bonita; São Paulo Criativo; Fundo Social.  

LEIA + http://bit.ly/2WEDcvf 

 

 

 

 

 

 

 

PREFEITURAS  

GANHAM R$ 35 MI 

PARA INVESTIMENTOS  

O Governo do Estado liberou R$ 

35 milhões para investimentos 

em ações ambientais, como dre-

nagem, tratamento de efluentes, 

canalização de cursos d’água, cri-

ação de parque linear em área 

urbana e projetos de educação 

ambiental, para 36 municípios 

paulistas.  

Ao todo, foram assinados 73 con-

tratos, sendo 54 com prefeituras, 

12 com sociedade civil e 7 com 

instituições estaduais.  

Os recursos são provenientes do 

Fundo Estadual de Recursos Hí-

dricos (Fehidro), uma instância 

econômico-financeira que dá su-

porte à Política Estadual de Re-

cursos Hídricos. 

  

LEIA + http://bit.ly/2MtnrDw 

  

 

POLÍCIA CIVIL GANHARÁ O REFORÇO DE 2.939 AGENTES NO EFETIVO 

O Governo Estadual autorizou a abertura de concurso pú-

blico para a contratação de 2.939 policiais civis para 2020. 

Serão 250 vagas para delegados, 900 investigadores, 1.600 

escrivães e 189 médicos legistas.  

Atualmente, estão abertas 2.750 vagas para a polícia civil e 

131 policiais técnico-científicos estão em formação. Além 

disso, 1.039 policiais militares e científicos foram nomea-

dos e outros 5.400 serão contratos por meio de concurso 

público no ano que vem. A distribuição será feita após for-

matura.   

LEIA + http://bit.ly/2Wo8Bmf 

 

 

 


