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➔ Cronograma das ações;



Breve explanação sobre os motivos do 

processo de escolha

➔ Determinação do Prefeito Municipal quanto ao cumprimento do 
compromisso firmado antes da posse;

✓ Valorização das classes envolvidas - CMT;

✓ Fortalecimento de trabalho em conjunto: PMU – CMT;

✓ Propósito de melhorar a indústria mais promissora da cidade – Turismo;



Considerações gerais

➔ Agradecimento aos serviços prestados pelo Ex-Secretário Sr. Luiz Bischoff

➔ Atual contexto da Prefeitura de Ubatuba;

✓ Trabalhando em estruturação da base;

➔ Atual momento do Turismo de Ubatuba - Conquistas;

✓ Lei Cama e Café – Regularização de atividade Informal;

✓ Lei Náutica – Regularização da Atividade Náutica;

✓ Taxa de Preservação Ambiental;

✓ Reformulação das Taxas para entrada de ônibus, Micro-Ônibus e Vans;

✓ Desenvolvimento do Plano Municipal de Turismo;

✓ Ilha das Couves;

➔ O que esperamos de um Secretário da Prefeitura Municipal de Ubatuba;

✓ Comprometimento com o Governo;

✓ Profissionalismo;

✓ Entendimento sobre o funcionamento das regras e processos internos;

✓ Conhecimento sobre as leis diretamente relacionadas com a atividade;

➔ O processo de escolha só terá início com a presença de 90% dos membro do 
conselho;



Formato do processo e pré-requisitos

➔ Fase 1: O Conselho Municipal de Turismo indicará os nomes dos interessados a
vaga de Secretário;

✓ Não poderão ser indicados funcionários da Prefeitura em cargo de comissão;

✓ Cada membro do CMT, poderá indicar um nome em envelope fechado;

✓ Os indicados não precisam ser membros do CMT. Poderão ser indicados pessoas do
comércio, empresários, profissionais externos ou qualquer pessoa que cumpra os pré-
requisitos;

➔ Fase 2: A Secretaria de Turismo em conjunto com a Controladoria da PMU,
realizará a análise dos nomes e currículos indicados e serão separados os
candidatos que correspondem ao perfil.

✓ Os Currículos de todos os candidatos ficarão disponíveis para análises dos membros do
CMT.

➔ Fase 3: Os candidatos escolhidos, deverão fazer uma apresentação oral sobre
projetos e propostas para o Turismo de Ubatuba de no máximo 20 minutos. As
apresentações serão realizadas em seção extraordinária do CMT.

➔ Fase 4: Os conselheiros do CMT farão a votação sobre 4 nomes que serão
indicados para escolha do Prefeito.

➔ Fase 5: Os nomes eleitos serão levados ao Prefeito Municipal que fará a escolha
do novo Secretário.

✓ O Prefeito dentro de suas atribuições poderá refutar a lista e pedir que novos nomes sejam
escolhidos



➔ Os nomes indicados necessariamente deverão cumprir os
seguintes pré-requisitos;

✓ Formação em curso superior ou pós graduação em pelo menos uma das
seguintes áreas:

✓ Administração de Empresas, Turismo, Comunicação, Gestão de Projetos,
Gestão de Pessoas, Gestão Pública e demais áreas relacionadas a
administração;

✓ Segundo idioma – Inglês fluente;

✓ Conhecimento na elaboração de projetos;

➔ Desejável;

✓ Experiência na função;

✓ Terceiro idioma;

✓ Pós Graduação na área;

✓ Conhecimento da cidade e do turismo de Ubatuba.

Formato do processo e pré-requisitos



Cronograma das ações

➔ Fase 1 - 25/03 até 29/03/2019:

✓ Apresentação do projeto e recolhimento dos nomes e currículos dos 
interessados;

➔ Fase 2 – 01/04 até 05/04/2019:

✓ Análises dos nomes e currículos enviados;

➔ Fase 3 – 08/04 até 12/04/2019:

✓ Apresentação verbal;

➔ Fase 5 – 15/04 até 16/04:

✓ Escolha do candidato pelo Prefeito.



FIM


