SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E
EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR
APRESENTAÇÃO

A Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação
Profissionalizante e Superior (SCMTIEPS) é parte integrante da Administração
Direta do município de Nova Friburgo, sendo responsável pela gestão do Centro de
Formação Profissional e Transferência de Tecnologia para a Indústria do Vestuário
José Pereira da Costa (CEVEST), da Central de Monitoramento Nova Friburgo Cidade
Inteligente (NFCI) e do Programa de Desenvolvimento de Estágio Estudantil (PDEE).
Trabalha ainda na articulação da implantação de ações de Governo Eletrônico e
Smart City e na estruturação do Ecossistema de Inovação de Nova Friburgo
(InovaFri), em parceria com diversas instituições de ensino, pesquisa e de
representação empresarial da cidade. A SMCTIEPS está localizada em 2 espaços,
ambos na Avenida Alberto Braune, Centro de Nova Friburgo, próximos à sede da
Prefeitura: térreo do antigo prédio da Oi (Av. Alberto Braune, nº 224) e na parte
superior da antiga rodoviária Leopoldina (Av. Alberto Braune, nº 223).

MISSÃO

A Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação
Profissionalizante e Superior tem por missão o desenvolvimento de ações
coordenadas, voltadas à promoção de mudanças culturais, educacionais,
organizacionais, metodológicas e tecnológicas junto à municipalidade e sociedade
de Nova Friburgo, articulando e facilitando a criação de conhecimento e produção
de soluções inovadoras, de modo a aproximar o governo municipal da população
friburguense, contribuindo, através de iniciativas de Governo Eletrônico e Cidades
Inteligentes, para maior efetividade em suas ações estratégicas, melhor qualidade
na formulação e implantação de políticas públicas e excelência na prestação de
serviços.

VISÃO

Ser a principal catalisadora do movimento de inserção de Nova Friburgo na Nova
Economia, através da integração entre universidades, empresas, governo e
sociedade civil e do consequente desenvolvimento de ações e projetos estratégicos
que incorporem a inovação e a tecnologia como elementos centrais na busca de
maior competitividade, geração de emprego e renda e melhor qualidade de vida.
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VALORES

Ética, Visão de futuro, Responsividade, Inovação, Foco na Solução, Networking,
Qualidade.

COMPROMISSO

Democratizar o acesso às ações desenvolvidas, em especial no que se refere aos
diversos cursos oferecidos através do CEVEST e às oportunidades de estágio
profissionalizante junto a órgãos da municipalidade. Disponibilizar informações em
tempo real sobre o tráfego de veículos e nível dos rios através da Internet e meios
de comunicação, bem como oferecer suporte para ações no campo da segurança
pública.

RESPONSÁVEL

Geisa Bohrer Lobosco (Secretário)
Endereço: Av. Alberto Braune, 223 (2º andar) – Centro – Nova Friburgo – RJ – CEP:
28613-001
Telefone: (22) 2525-9209, 2525-9145
Site: www.pmnf.rj.gov.br
E-mail: geisalobosco@gmail.com
Horário de atendimento: 2ª a 6ª, de 09 às 17h.

ORGANOGRAMA
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Programa de Desenvolvimento de Estágio de
Estudantes - (PDEE)
Quem somos?

O Programa de Desenvolvimento de Estágio de Estudantes – PDEE, criado em
agosto de 2014 por meio do Decreto Municipal nº 130, passou a ser regulado pelo
Decreto Municipal N° 24, de 04 de fevereiro de 2015, que consolida as disposições
sobre o referido Programa definindo critérios para o recebimento de alunos de
estágio curricular obrigatório, bem como estabelece as competências das partes
envolvidas no estágio.
O PDEE surgiu da necessidade de gerenciamento dos estágios na Administração
Pública Municipal com a observância na Lei Federal 11788/2008, tendo em vista a
necessidade de organização do recebimento dos alunos, que se encontravam
realizando seus estágios de forma solta e desorganizada, com a finalidade de
garantir a preparação para o trabalho de educandos que estejam frequentando o
ensino regular nas instituições de educação superior, de educação profissional, de
ensino médio, da educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, na
modalidade profissional da educação de jovens e adultos.
Desta forma, as solicitações de estágio para atuação em qualquer secretaria e
respectivos setores da Administração Pública Municipal de Nova Friburgo deverão
ser encaminhadas ao Programa de Desenvolvimento de Estágio de Estudantes da
Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissionalizante
e Superior, responsável pelo gerenciamento e encaminhamento dos estagiários que
deverão executar atividades relacionadas aos seus respectivos cursos, sendo esta
atuação executada com a orientação do professor-orientador da instituição de
ensino e com a presença efetiva do supervisor da concedente do estágio.
Sendo assim, o Programa de Desenvolvimento de Estágios – PDEE, por seu aspecto
didático é um importante meio de complementação da educação formal que atende
à recomendação oficial da Lei Federal n°11.788/2008 quanto às exigências da
legislação e viabiliza a experiência profissional como parte do currículo escolar
obrigatório das instituições. No seu aspecto interno, o gerenciamento do Programa
de Desenvolvimento de Estágios de Estudantes proporciona uma distribuição mais
justa de vagas entre as instituições, melhor atendimento dos alunos e
atuação nos campos de estágio.
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Contato

Site oficial: www.pmnf.rj.gov.br
Telefones: 2525-9209, 2525-9231
Endereço: Av. Alberto Braune, 223 (2º andar) - Antiga Rodoviária Leopoldina (ao
lado da Prefeitura) - Centro - Nova Friburgo - RJ - CEP: 28613-001
E-mail: ciencia.tecnologia@pmnf.rj.gov.br

Serviços oferecidos

Oferecemos vagas de estágios nos diversos setores do Município, sem remuneração,
portanto com a exigência da carga curricular obrigatória.

Horário de atendimento


Terça-feira e quinta-feira: 10h30min às 13h - 14h às 17h30min.



Quarta-feira: 13h30min às 17h30min.

O que é este serviço?

Gerenciar as vagas de estágios na municipalidade através do Programa de
Desenvolvimento de Estágios de Estudantes proporcionando uma distribuição mais
justa de vagas entre as instituições, melhor atendimento dos alunos e atuação nos
campos de estágio.

Quem pode utilizar este serviço?

O município concederá vagas de estágio a estudantes matriculadas em instituições
de ensino regular públicas ou privadas, que tenham previamente firmado Termo de
Convênio e de Cooperação com a Administração Pública Municipal, com carga
curricular obrigatória.

Documentos necessários

Cadastro previamente feito pela coordenação de estágio da Instituição de Ensino no
site da prefeitura, posteriormente vir até a secretaria munida de documentação de
identificação com foto.

Prazo máximo para o atendimento e/ou cumprimento
dos serviços
As vagas são disponibilizadas dentro do semestre curricular.
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Canais de acesso a este serviço

Site oficial: www.pmnf.rj.gov.br
Telefones: 2525-9209, 2525-9231
Endereço: Av. Alberto Braune, 223 (2º andar) - Antiga Rodoviária Leopoldina (ao
lado da Prefeitura) - Centro - Nova Friburgo - RJ - CEP: 28613-001
E-mail: ciencia.tecnologia@pmnf.rj.gov.br

Canais de comunicação ao usuário

Site oficial: www.pmnf.rj.gov.br
Telefones: 2525-9209, 2525-9231
Endereço: Av. Alberto Braune, 223 (2º andar) - Antiga Rodoviária Leopoldina (ao
lado da Prefeitura) - Centro - Nova Friburgo - RJ - CEP: 28613-001
E-mail: ciencia.tecnologia@pmnf.rj.gov.br

Canais para apresentação de manifestação dos usuários
sobre a prestação de serviço

Site oficial: www.pmnf.rj.gov.br
Telefones: 2525-9209, 2525-9231
Endereço: Av. Alberto Braune, 223 (2º andar) - Antiga Rodoviária Leopoldina (ao
lado da Prefeitura) - Centro - Nova Friburgo - RJ - CEP: 28613-001
E-mail: gerencia.estagio@pmnf.rj.gov.br

Compromisso de atendimento

Viabilizar a maior e melhor oferta de estágios profissionalizantes possíveis,
adequados às necessidades dos estudantes de ensino médio, técnico e superior,
possibilitando que a prática profissional amplie suas chances de ingresso no
mercado de trabalho.

Legislação




Lei Complementar Municipal nº 079/2013;
Lei Federal nº 11.788/2008;
Decreto nº 24, de 04 de fevereiro de 2015.

Outras informações
Não há

Elaborado por

Amanda Pereira Diniz – Matr.: 200.0341
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Centro de Formação Profissional e Transferência
para a Indústria do Vestuário - (Cevest)
Quem somos?

Centro de Formação Profissional e Transferência de Tecnologia para a Indústria do
Vestuário - CEVEST é estabelecimento de Ensino de direito público mantido pela
razão social “Prefeitura Municipal de Nova Friburgo", registrada no C.N.P.J. sob o n°
28.606.630/0001-23.

Contato

Site oficial: www.pmnf.rj.gov.br
Telefones: 2525-9145 / 2525-9209
Endereço: Av. Alberto Braune, 223 (2º andar) - Antiga Rodoviária Leopoldina (ao
lado da Prefeitura) - Centro - Nova Friburgo - RJ - CEP: 28613-001
E-mail: cevest@pmnf.rj.gov.br

Serviços oferecidos

Cursos de Qualificação Profissional na área da Indústria do Vestuário e confecção de
uniformes para os servidores da Prefeitura.
Cursos oferecidos:
 Costura íntima;
 Costura plana;
 Corte, costura e modelagem;
 Corte industrial;
 Audaces;
 Modelagem íntima;
 Modelagem fitness;
 Modelagem plana;
 Modelagem modinha;
 Artesanato;
 Controle de qualidade;
 Informática;
 Ecobolsas;
 Reaproveitamento de aparas.

Horário de atendimento

Segunda a sexta: de 07h30min às 22h.
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O que é este serviço?

O Centro de Formação Profissional e Transferência de Tecnologia para a Indústria do
Vestuário, enquanto escola de ensino profissionalizante, tem como objetivos:
proporcionar ensino de qualificação profisssional, respeitando o que dispõe a
legislação em vigor e proporcionando a formação de profissionais aptos a exercerem
atividades específicas e gerais voltados para a área da Indústria do Vestuário.

Quem pode utilizar este serviço?

Qualquer pessoa que tenha interesse em se qualificar nos cursos voltados para a
área da Indústria do Vestuário:






Impreterivelmente, o candidato a uma vaga em qualquer dos Cursos deverá ter,
no início do curso, idade mínima de 18 (dezoito) anos completos;
Será permitido o ingresso no curso de adolescentes entre 16 (dezesseis) e 18
(dezoito) anos desde que expressamente autorizados pelos pais ou responsáveis;
Será garantida a matrícula de alunos encaminhados por outros Setores Públicos
através de mandados judiciais e outros correlatos.

Documentos necessários






CPF;
Cartão do Bolsa Família;
Cartão do NIS;
Carteira de Trabalho e Previdência Social;
Certidão de nascimento do(s) filho(s);

Observação: A matrícula só se concretiza com a apresentação de todos os
documentos exigidos.

Prazo máximo para o atendimento e/ou cumprimento
dos serviços
Os cursos variam de 60 a 240 horas (entre 2 e 6 meses).

Canais de acesso a este serviço

Site oficial: www.pmnf.rj.gov.br
Telefones: 2525-9209, 2525-9209
Endereço: Av. Alberto Braune, 223 (2º andar) - Antiga Rodoviária Leopoldina (ao
lado da Prefeitura) - Centro - Nova Friburgo - RJ - CEP: 28613-001
E-mail: cevest@pmnf.rj.gov.br
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Canais de comunicação ao usuário

Site oficial: www.pmnf.rj.gov.br
Telefones: 2525-9209, 2525-9209
Endereço: Av. Alberto Braune, 223 (2º andar) - Antiga Rodoviária Leopoldina (ao
lado da Prefeitura) - Centro - Nova Friburgo - RJ - CEP: 28613-001
E-mail: cevest@pmnf.rj.gov.br
Observação: O não comparecimento ao CEVEST para entrega da documentação na
data prevista e confirmação da inscrição implicará na perda da vaga e no seu
imediato preenchimento pelos próximos alunos classificados..

Canais para apresentação de manifestação dos usuários
sobre a prestação de serviço

Site oficial: www.pmnf.rj.gov.br
Telefones: 2525-9145
Endereço: Av. Alberto Braune, 223 (2º andar) - Antiga Rodoviária Leopoldina (ao
lado da Prefeitura) - Centro - Nova Friburgo - RJ - CEP: 28613-001
E-mail: cevest@pmnf.rj.gov.br

Compromisso de atendimento

Oferecer cursos técnico-profissionalizantes em diversas áreas do setor de moda
íntima, com o objetivo de qualificar pessoas para atuar no setor, seja como
empregados ou como empreendedores, primando pela qualidade e atualização
tecnológica.

Legislação
 Lei Federal nº 11.788/2008
 Decreto Municipal nº 128, de 25 de julho de 2011.

Outras informações
Não há

Elaborado por

Valdete Lisboa Borge – Matr.: 107.441

8

Cidade Inteligente
Quem somos?

Central de Monitoramento do Programa Cidade Inteligente
O Programa Cidade Inteligente foi criado pela lei municipal nº 4.417, subordinada à
Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissionalizante e Superior,
tendo os seguintes objetivos:











Coordenar a gestão da estrutura física e administrativa desenvolvida pelo Projeto
Nova Friburgo Cidade Inteligente.
Gerenciar a utilização da estrutura disponibilizada dentro do Projeto Nova
Friburgo Cidade Inteligente de maneira a contribuir com a prevenção do crime e
da violência, a investigação criminal, o controle de tráfego, o zelo urbanístico e a
fiscalização de equipamentos e bens públicos, o respeito do Código de Posturas
do Município, a vigilância ambiental e ações da defesa civil.
Contribuir para melhoria da infraestrutura do município tornando-a mais eficiente.
Integrar junto com os demais órgãos e entidades públicos ou privados que se
façam necessários, etapas, para gerenciamento de crise (antecipação, redução,
preparação e resposta).
Propiciar a aproximação entre os cidadãos e os entes do governo para uma
governança mais democrática transparente.
Desenvolver e gerenciar ações nos campos da Ciência, Tecnologia, Inovação e
Educação de modo a inserir o Município de Nova Friburgo no cenário nacional de
Cidades Inteligentes e Humanas.

Contato

Site oficial: www.pmnf.rj.gov.br
Telefones: 2528-0091
Endereço: Av. Alberto Braune, 224 - Centro - Nova Friburgo - RJ - CEP: 28613-001
E-mail: conf@pmnf.rj.gov.br
Facebook: www.facebook.com/NFCidadeinteligente/

9

Serviços oferecidos



Disponibilização de imagens para uso como prova em processos judiciais;
Monitoramento da cidade, contribuindo com a segurança pública e mobilidade
urbana.

Horário de atendimento
Segunda a sexta: de 13h às 17h.

O que é este serviço?

O serviço consiste do monitoramento por câmeras das ruas da cidade, oferecendo
principalmente suporte para o trabalho de entidades responsáveis por segurança
pública e mobilidade.

Quem pode utilizar este serviço?

O serviço é disponibilizado para as entidades ligadas a Defesa Civil, Mobilidade
Urbana, Segurança Pública, sendo assim, podemos citar mais especificamente:






Polícia Militar;
Bombeiros;
Defesa Civil;
Guarda Municipal;
SAMU.

Também é destinado ao cidadão comum, que precise de imagens para utilização em
algum processo judicial.

Documentos necessários

Para o cidadão requerer imagem da Central de Monitoramento, deverá apresentar
cópia do Registro de Ocorrência feito na Delegacia de Polícia.

Prazo máximo para o atendimento e/ou cumprimento
dos serviços
30 dias

Canais de acesso a este serviço

Site oficial: www.pmnf.rj.gov.br
Telefones: 2528-0091
Endereço: Av. Alberto Braune, 224 - Centro - Nova Friburgo - RJ - CEP: 28613-001
E-mail: conf@pmnf.rj.gov.br
Facebook: www.facebook.com/NFCidadeinteligente/
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Canais de comunicação ao usuário

Site oficial: www.pmnf.rj.gov.br
Telefones: 2528-0091
Endereço: Av. Alberto Braune, 224 - Centro - Nova Friburgo - RJ - CEP: 28613-001
E-mail: conf@pmnf.rj.gov.br
Facebook: www.facebook.com/NFCidadeinteligente/

Canais para apresentação de manifestação dos usuários
sobre a prestação de serviço
Site oficial: www.pmnf.rj.gov.br
Telefones: 2528-0091
Endereço: Av. Alberto Braune, 224 - Centro - Nova Friburgo - RJ - CEP: 28613-001
E-mail: conf@pmnf.rj.gov.br
Facebook: www.facebook.com/NFCidadeinteligente/

Compromisso de atendimento

Temos o compromisso atender com sigilo, já que se trata de imagens que poderão
ser usadas em processos judiciais.

Legislação

 Lei Municipal nº 4.417/2013

Outras informações
Não há

Elaborado por

José Loyola Bechara – Matr.: 200.0955
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