Secretaria Municipal de Planejamento
Rua São Paulo, 3815–Patrimônio Velho–CEP 15.500-010
Fone: (17) 3405-9700 - www.votuporanga.sp.gov.br
CNPJ: 46.599.809/0001-82

INSCRIÇÃO PARA ANFITRIÕES E MONITORES DAS OFICINAS COMUNITÁRIAS DA REVISÃO
DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DE VOTUPORANGA

A Secretaria Municipal de Planejamento, conforme Metodologia do Plano Diretor
Participativo, aprovada por unanimidade pelos representantes da sociedade no dia 01 de junho,
durante a 2ª Reunião Ordinária do Comitê de Delegados do PDP e 1ª Reunião Extraordinária do
CONCIDADE, torna pública a abertura das inscrições para cadastramento e habilitação de
profissionais e estudantes interessados em compor a equipe de trabalho, como anfitrião ou
monitor, das Oficinas Comunitárias previstas na fase de Diagnóstico da Revisão do Plano Diretor
Participativo.
As Oficinas Comunitárias estão divididas em: regionais, garantindo a territorialidade do
plano; e temáticas, abordando populações específicas. As regionais ocorrerão nos recortes
territoriais (norte, sul, leste, oeste, centro, zona rural, Vila Carvalho e Simonsen). E as oficinas
temáticas abordarão questões sobre crianças, adolescentes e jovens; idosos; mulheres; deficientes;
negros; e LGBTI+.
Para a realização das oficinas comunitárias serão adotadas ferramentas participativas, como
World café, Mapas Falantes e Mapa Socioambiental, que favorecem a aprendizagem e o
desenvolvimento de diagnósticos coletivos.
O World café permite organizar um processo para trocar informações e construir
conhecimento social coletivo sobre questões que envolvem a cidade, por meio da discussão em
grupos. Estimula a participação de todos, com os participantes distribuídos em mesas no qual o
debate é em torno de perguntas norteadoras. Cada mesa aborda um aspecto ou tema relacionado
ao assunto trabalhado. O processo é organizado de forma que os participantes circulem por todas
as mesas fazendo emergir o conhecimento coletivo sobre a realidade.
Os Mapas Falantes e os Socioambientais, considerados metodologias participativas de
diagnóstico, planejamento e gestão, serão elaborados coletivamente por meio da representação
gráfica das demandas e problemas, combinando a visão e conhecimentos de cada um sobre o tema.
Além disso, será disponibilizado uma tabela com colunas de problema, potencialidades e
propostas para que os participantes discorram sobre as demandas apontadas nos mapas.
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1. DO OBJETO
1.1. A presente inscrição tem por objeto a composição da equipe de trabalho, como anfitrião
ou monitor, das Oficinas Comunitárias previstas na fase de Diagnóstico da Revisão do Plano Diretor
Participativo, tendo as seguintes atribuições:
a. Anfitrião: Permanece na mesa e recepciona os participantes a cada rodada. É responsável
por ler as perguntas norteadoras, apresentar o mapa e explicar o preenchimento da tabela. A cada
grupo novo deve explicar as ideias e propostas debatidas pelo grupo anterior. Além disso, deve
encorajar a participação de todos no debate. Ao final das rodadas deverá apresentar síntese do que
foi debatido, principais problemas e propostas.
b. Monitor: Auxilia o Anfitrião no controle do tempo, registro fotográfico, acompanhamento
do debate e preenchimento da tabela.
1.2. A inscrição para cadastramento e habilitação de colaboradores interessados em compor
a equipe de trabalho, como anfitrião ou monitor, das Oficinas Comunitárias previstas na fase de
Diagnóstico da Revisão do Plano Diretor Participativo obedecerá ao seguinte cronograma:
EVENTOS

DATAS

Período para a inscrição

11/07/2019 a 21/07/2019

Divulgação da relação de candidatos convocados para Oficina de
24/07/2019
Capacitação
Dia provável da Oficina de Capacitação

Entre 22/07/2019 e 26/07/2019

2. DA INSCRIÇÃO
2.1. A inscrição deverá ser realizada, exclusivamente por meio de formulário eletrônico
disponível

no

endereço

eletrônico

<www.vouporanga.sp.gov.br>,

pelo

link

https://forms.gle/SGukWSW4fdQLa4sU6, no período do dia 11 de julho de 2019 às 23h59 do dia 21
de julho de 2019 (horário de Brasília-DF).

2.2. Para realizar a inscrição, o candidato deverá autodeclarar e atender às seguintes
condições:
a) Para Anfitrião: profissional com formação mínima em ensino médio técnico ou ensino
superior completos.
b) Para Monitor: estudante cursando no mínimo o 5º período de qualquer curso superior.
Revisão do Plano Diretor Participativo de Votuporanga 2019

2

Secretaria Municipal de Planejamento
Rua São Paulo, 3815–Patrimônio Velho–CEP 15.500-010
Fone: (17) 3405-9700 - www.votuporanga.sp.gov.br
CNPJ: 46.599.809/0001-82

3. DA DIVULGAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DA INSCRIÇÃO
3.1. Serão aceitas as inscrições que atenderem as condições descritas no item 2.
3.2.

Será

divulgado,

no

Diário

Oficial

do

Município

e

no

site

oficial

<www.votuporanga.sp.gov.br>, conforme cronograma informado no item 1, o resultado das
inscrições e dos colaboradores convocados para realizar a Oficina de Capacitação.
3.3. A homologação da inscrição ficará condicionada à participação dos inscritos na Oficina
de Capacitação, conforme cronograma informado no item 1.

4. DA OFICINA DE CAPACITAÇÃO
4.1. A Oficina de Capacitação é a atividade promovida, pela Equipe PDP, para explicar a
ferramenta “world café” e o papel de cada um, assim como informar de que forma será organizada
as Oficinas Comunitárias.
4.2. A participação na Oficina de Capacitação é obrigatória, conforme disposto no item 3.3.
4.3. O colaborador será considerado apto a atuar como anfitrião ou monitor após
participação nas atividades desenvolvidas na Oficina de Capacitação.
4.4. A atividade de capacitação será desenvolvida presencialmente, entre os dias
22/07/2019 e 26/07/2019, em local a ser definido pela Equipe PDP, que será divulgada aos
colaboradores habilitados via e-mail e celular cadastrado na inscrição.

5. DAS DATAS DAS OFICINAS COMUNITÁRIA
5.1. As Oficinas Comunitárias ocorreram ao longo do mês de agosto, conforme quadro do
item 5.3.
5.2. O colaborador poderá se inscrever em mais de uma (1) Oficina Comunitária, devendo
ser indicado no ato da inscrição quais oficinas poderá participar como colaborador.
5.3. Quadro dos locais, datas e horários de cada Oficina Comunitária.
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OFICINA

LOCAL, DATA E HORÁRIO

CENTRO

Local: CEM "DEPUTADO NARCISO PIERONI" (Rua Itacolomi n° 3095, Centro)
Dia: 05 de agosto de 2019 (segunda-feira), das 18h30 às 21h30

VILA
CARVALHO

Local: SALÃO DA “CAPELA SÃO JOÃO BATISTA DA VILA CARVALHO”
(Paróquia Senhor Bom Jesus das Paineiras)
Dia: 06 de agosto de 2019 (terça-feira), das 19h00 às 22h00
Local: CEM “Prof.ª CLARY BRANDÃO BERTONCINI” (Rua Rio Grande n°1719,
Chácara Paineiras)
Dia: 13 de agosto de 2019 (terça-feira), das 18h30 às 21h30
Local: CEM "Prof.ª MARIA IZABEL MARTINS DE OLIVEIRA” (Av. Vale do Sol n°
4873, Jardim Paulista)
Dia: 15 de agosto de 2019 (quinta-feira), das 18h30 às 21h30

OESTE

LESTE

NORTE

Local: INSTITUTO FEDERAL - CÂMPUS VOTUPORANGA (Avenida Jerônimo
Figueira da Costa n° 3014, Pozzobon)
Dia: 17 de agosto de 2019 (sábado), das 8h30 às 11h30

RURAL

Local: SINDICATO RURAL DE VOTUPORANGA (Av. Nasser Marão, nº 3887)
Dia: 20 de agosto de 2019 (terça-feira), das 18h30 às 21h30
Local: CEM “OROZIMBO FURTADO FILHO” – SIMONSEN (Rua: Boa Vista n°
1281, Simonsen)
Dia: 22 de agosto de 2019 (quinta-feira), das 18h30 às 21h30
Local: POLO UAB (Rua Pernambuco n° 1736)
Dia: 24 de agosto de 2019 (sábado), das 8h30 às 11h30

SIMONSEN

SUL
JOVENS

Local: E.E Prof.ª. “UZENIR COELHO ZEITUNE” (Rua Pará n° 2987, Vila Guerche)
Dia: 26 de agosto de 2019 (segunda-feira), das 8h00 às 12h00

DEFICIENTES

Local: APAE Votuporanga (Rua Tietê n° 4860, Parque São Pedro)
Dia: 27 de agosto de 2019 (terça-feira), das 18h30 às 21h30

IDOSO

Local: CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO “Francisco Pignatari” (Rua
Presidente Juscelino K. de Oliveira n° 4.236, Vila Paes)
Dia: 28 de agosto de 2019 (quarta-feira), das 13h30 às 16h30

MULHERES,
NEGROS E
LGBTI

Local: CEM "PROF. FAUSTINO PEDROSO” (R. Vila Rica, 2943, esquina com a
Avenida Wilson de Souza Foz, San Remo)
Dia: 29 de agosto de 2019 (quinta-feira), das 18h30 às 21h30
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