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Prefeitura abre inscrições para 
programa Agentes de Governo Aberto

Estão abertas as inscri-
ções da 5ª Edição do Programa 
Agentes de Governo Aberto. Até 
o dia 26 de abril, os interessa-
dos poderão inscrever seus pro-
jetos de oficinas em seis eixos te-
máticos relacionados a Governo 
Aberto. O comunicado sobre o 
Edital de credenciamento foi 
publicado no Diário Oficial da 
Cidade de São Paulo no sábado, 
28 de março, e está disponível 
no link www.prefeitura.sp.gov.
br/agentesdegovernoaberto.

O programa promoverá ofi-
cinas gratuitas sobre gover-
no aberto à população de todas 
as regiões da cidade. Os inscri-
tos irão concorrer a 32 bolsas 
de Agentes de Governo Aberto 
para desenvolverem oficinas en-
tre agosto e dezembro de 2020. 
A remuneração será proporcio-
nal às horas de oficinas realiza-
das. O valor bruto da bolsa é de 

R$ 6 mil referentes a 40 horas 
de realização mais 20 horas de 
planejamento de oficinas, distri-
buídas ao longo de 4 meses, com 
término em 13/12/2020.

Categorias de inscrição de 
projetos:

1) Transparência, dados abertos 
e acesso à informação;
2) Participação Social e Colabo- 
ração;
3) Inovação, Tecnologia Aberta 
e Inclusão Digital;
4) Comunicação e Mídias alter-
nativas e colaborativas;
5) Controle Social e Combate à 
Corrupção;
6) Processos Legislativos e 
Relações Governamentais.

Inscrições de Agentes 
de Governo Aberto

Inscrições online - (Portal 

SP 156 https://sp156.prefeitura.
sp.gov.br/portal/servicos/infor-
macao?conteudo=3107) no pe-
ríodo de 28/3 a 26/4.

Podem concorrer às vagas 
de Agentes de Governo Aberto: 
maiores de 18 anos, com víncu-
lo comprovado com a cidade de 
São Paulo (mora e/ou estuda 
e/ou trabalha no município), 
com conhecimento na temática 
do seu projeto há, no mínimo, 
um ano, e com disponibilida-
de de horário para oferecer as 
oficinas formativas propostas 
e comparecer aos Encontros 
Formativos obrigatórios.

De acordo com os itens 
19.8 e 19.9 do Edital, há pos-
sibilidade de alteração das 
etapas de seleção de Agentes 
e de execução das oficinas 
em função do enfrentamen-
to da pandemia decorrente do 
coronavírus.
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Inscrições abertas para o Programa Agentes do Governo Aberto

Cerca de 8,7 milhões de idosos já foram 
vacinados contra a gripe no País

Até o início da últi-
ma segunda-feira (30), 
8,7 milhões de idosos já 
tinham sido vacinados 
contra a gripe em todo o 
País. Esse número repre-
senta 42,12% do total da 
população idosa a ser al-
cançada. Em relação aos 
trabalhadores de saúde, 
foram vacinados 1,7 mi-
lhão (34,81%) da meta. 
O Ministério da Saúde 
já enviou 23 milhões de 
doses para os Estados. 
Desse total, 10,8 milhões 
foram aplicadas.

A Campanha Nacional 
de Vacinação contra a 
Gripe teve início no dia 
23 de março. Serão reali-
zadas mais duas fases em 
datas e para públicos dife-
rentes. A meta é vacinar, 
pelo menos, 90% de cada 
um desses grupos, até o 
dia 22 de maio. O dia “D” 
de Mobilização Nacional 
para a Vacinação, acontece no 
dia 9 de maio (sábado).

A fase seguinte da campa-
nha terá início no dia 16 de abril 
com objetivo de vacinar doen-
tes crônicos, professores (rede 

pública e privada) e profissio-
nais das forças de segurança e 
salvamento. A última fase, que 
começa no dia 9 de maio, priori-
zará crianças de 6 meses a me-
nores de 6 anos, pessoas com 55 
a 59 anos, gestantes, puérperas 

(mães até 45 dias após o parto), 
pessoas com deficiência, povos 
indígenas, funcionários do sis-
tema prisional, adolescentes e 
jovens de 12 a 21 anos sob me-
didas socioeducativas e popula-
ção privada de liberdade.

Foto: Altemar Alcantara/Semcom Fotos Públicas

Nesta primeira fase, idosos e trabalhadores de saúde têm prioridade de vacinação


