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 PublIcIdade legal

ASSOCIAÇÃO SOCIEDADE
PORTUGUESA DE BENEFICÊNCIA
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

CONSELHO DELIBERATIVO
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
REUNIÃO ORDINÁRIA DE ELEIÇÕES

 
O Presidente do Conselho Deliberativo da Associação Portuguesa 
de Beneficência, cumprindo o que dispõe o artigo 32, § 1°, inciso II, 
do Estatuto Social vigente, convoca o (a) senhor(a) Conselheiro(a) 
para a reunião ordinária a realizar-se no Salão Nobre do Hospital 
Santo Antônio, à Avenida Bernardino de Campos, n° 47 – Santos/
SP, no dia 21 de janeiro de 2016, às 19h00 em 1ª convocação 
com a presença mínima de 2/3 (dois terços) de seus membros 
e às 19h30 em 2ª convocação, com qualquer número, para ser 
deliberada a seguinte:

ORDEM DO DIA

 a) Leitura, discussão e votação da ata da reunião anterior;

b) Leitura do expediente;

c) Eleição e posse do Presidente, Vice-Presidente e secretários da 
Mesa do Conselho Deliberativo, para o biênio de 2016/2017 como 
determina o art. 31, inciso I, do Estatuto Social;

d) Eleição e posse do Presidente, Vice-Presidente e Diretor 
Financeiro da Diretoria Executiva, para o biênio de 2016/2017 
como determina o art. 31, inciso I, do Estatuto Social;

e) Eleição e posse dos membros titulares e suplentes do Conselho 
Fiscal para o biênio 2016/2017, como determina o art. 54 do 
Estatuto Social; 

f) Eleição e posse dos membros titulares e suplentes da Comissão 
de Estatuto para o biênio 2016/2017, como determina o art. 31, 
inciso I do Estatuto Social; 

g) Eleição e posse dos membros titulares e suplentes da Comissão 
de Sindicância, para o biênio 2016/2017 como determina o art. 56 
do Estatuto Social;

h)  Eleição e posse de um membro do Conselho Consultivo, para o 
mandato de que trata o art. 40, § 2° do Estatuto Social;

OBSERVAÇÕES:
1. Os sócios interessados em sua eleição deverão apresentar 
a chapa completa para registro na secretaria do Conselho 
Deliberativo, até cinco dias antes da reunião, obedecendo ao que 
preconiza o art. 61 § 3º e art. 64 § 2º.

2. De acordo com as disposições estatutárias, terá seu mandato 
cancelado o(a) Conselheiro(a) que faltar a 3 (três) reuniões 
consecutivas ou 6 (seis) alternadas sem justificativa. No caso 
de justificar a ausência deverá fazê-lo até o encerramento da 
reunião. 

Santos, 11 de janeiro de 2016.

  CONSELHO DELIBERATIVO
  RIVALDO RODRIGUES NOVAES JR

  PRESIDENTE

AJUDANTE GERAL DE CARGA E 
DESCARGA  

ExECUTARá o TRANSpoRTE 
DE ChApAS DE mADEiRA, 
REALizANDo TAmbém o 
ESToqUE DAS mESmAS (o 
TRAbALho ExiGE ESfoRço 
fíSiCo/SERviço bRAçAL).
REGiSTRo Em CARTEiRA 6 
mESES
RESiDiR Em SANToS.
SALáRio + vT + vR 
REGimE DE CoNTRATAção: 
CLT- EfETivo

AUxiLiAR DE SERviçoS 
GERAiS (mASCULiNo)

RESiDiR SANToS-São 
viCENTE - CUbATão, poSSUiR 
ExpERiêNCiA Em LAvAGEm DE  
bANhEiRoS E mANUSEio Com 
A mAqUiNA DE LAvAR piSo.
SALáRio + vT + vR + Cb
REGimE DE CoNTRATAção: 
CLT (EfETivo).
CopEiRA

hoRARio DAS: 06:00/15:48 oU 
DAS  07:00/16:48 hoRAS 
REGiSTRo Em CARTEiRA 6 
mESES
RESiDiR Em SANToS  
SALáRio + vT + REfEição  + 
Cb.
REGimE DE CoNTRATAção: 
CLT - EfETivo.

RECEpCioNiSTA biLiNGUE 

REGiSTRo Em CARTEiRA 6 
mESES
RESiDiR Em SANToS  
SALáRio + vT + REfEição  
+ Cb + pLANo DE SAúDE- 
oDoNToLóGiCo
REGimE DE CoNTRATAção: 
CLT - EfETivo 

ENviAR CURRiCULUm pARA:
SELECAoSANToS@
m4fSERviCES.Com.bR
RUA: RiAChUELo, 81 - CoNJ -11.  
CENTRo – SANToS
TEL.: (13)3219-3186 / (13)3273-
1625 

PAT DE 
PRAIA GRANDE

Técnico de ferramenta elétrica: 1 
vaga (sexo masculino, com Ensino 
Médio completo);

Chaveiro: 1 vaga;
Operador de Caixa: 1 vaga 
(experiência de 6 meses);

Pintor de autos: 1 vaga (sexo 
masculino; experiência de 6 
meses);

Funilaria: 1 vaga (sexo masculino, 
experiência de 6 meses).

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) está com cinco 
oportunidades de emprego esta semana. A unidade está localizada 
ao lado do Poupatempo, na Avenida Ayrton Senna da Silva, 1.511, 
Bairro Xixová. 
As vagas são captadas semanalmente, aumentando a oportunidade 
dos interessados em conseguir um emprego. O atendimento no PAT 
ocorre de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas. O cadastro pode 
ser feito até as 11 horas, mas quem já for cadastrado pode consultar 
as vagas disponíveis durante todo o dia. 
O candidato deve apresentar RG, CPF, Carteira de Trabalho ou 
Cartão do Cidadão e o número do PIS, se possuir. Outras informações 
podem ser obtidas pelo telefone 3496-5402. 
Além da inscrição, o posto oferece serviços como entrada no seguro 
desemprego e cadastro na Superintendência do Trabalho Artesanal 
nas Comunidades (Sutaco). 

Confira as vagas da semana:

PAT DE 
SÃO VICENTE

Interessados devem comparecer ao PAT 
de segunda a sexta-feira, das 8 às 17h

A Secretaria de Relações do 
Trabalho e Geração de Emprego 
e Renda, por meio do Posto de 
Atendimento ao Trabalhador de São 
Vicente (PAT), divulga nova lista 
atualizada das vagas disponíveis. 
Há 56 vagas para todos os níveis 
de escolaridade. Para se cadastrar, 
basta comparecer a uma das sedes 
do PAT (Rua Frei Gaspar, 2.577 - 
Beira-Mar) ou (Avenida Deputado 
Ulisses Guimarães, 211 - Jardim 
Rio Branco, Área Continental) de 
segunda a sexta-feira, das 8 às 
17h, portando RG, CPF, número 
do NIT, NIS, PIS/PASEP ou Cartão 
do Cidadão, carteira de trabalho 
e comprovante de residência. A 
inscrição no programa é gratuita.
Além do cadastro, o posto oferece 
vários serviços como consulta às 
vagas disponíveis, emissão de 
carteiras profissionais, entrada no 
seguro desemprego, área para 
empreendedores e inscrições para 
cursos profissionalizantes. Também 
estão disponíveis os cadastros para 
o Programa Estadual de Qualificação 
Profissional (PEQ) e o Programa de 
Apoio à Pessoa com Deficiência 
(PADEF).

Vagas disponíveis:

20 – Técnico de enfermagem 
com Coren

20 – Auxiliar de enfermagem 
com Coren

5 – Carpinteiro

2 – Auxiliar de farmácia

2 – Arrumadeira de hotel

1 – Gerente de restaurante

1 – Gerente de lanchonete

1 – Analista de exportação c/ 
inglês e experiência sistema 
SAP.

1 – Analista de RH

1 – Auxiliar de operações p/ 
escala de revezamento

1 – Polidor de autos

1 – Empregada doméstica

Assine
o Diário

liguE:
(13)

3226
2051


