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2679/2022Senhor Presidente

Com os nossos cordials cumprimentos, pelo presente, em 

atengao ao Requerimento n° 226/2022, copia anexa, de autoria do Nobre Vereador 

Alexandra Dias Martins e subscrito pelos demais pares, encaminhamos as 

informagoes prestadas pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico e 

Empreendedorismo por meio seu MEMORANDO SMDEE N° 363/2022, copia anexa.

Sendo o que tinhamos a informar, aproveitamos o ensejo para 
externar nossos protestos de estima e consideragao.

Atenciosamente 1

/

^ARBaSA MACHADO 
efeito Municipal

DANlU

Excelentissimo Senhor
SAULO ANDERSON RODRIGUES
Presidente da Camara do Municlpio de
CAJAMAR - SP

Pra<?a Jos§ Rodrigues do Nascimento, n° 30 - Bairro Agua Fria - Distrito Sede - Cajamar/SP - CEP 07752-060
PABX: 011 4446-7699



CAJAMAR
PREFEITURA

DfcStNVOLVIMtNTO tCONOHICO 
F FMPOFEHOtOODI^MO

MEMORANDO SMDEE N° 363/2022

Cajamar, 03 de outubro de 2022

A

Secretaria Municipal de Governo

A/C.: Sr. Secretario Rafael Fernandes de Albuquerque Nunes

C/C.: Dra. Luciana Maria Coelho de Jesus Stella (Departamento Tecnico Legislative)

Assunto: MEMORANDO N° 2.559/2022 - DTL/SMG DE 20/09/2022, referente ao 

Requerimento n° 226/2022 - 13a sessao

Prezados Senhores,

Em resposta ao MEMORANDO N° 2.559/2022 - DTL/SMG, referente ao Requerimento n° 
226/2022. que versa sobre informagoes referente ao sistema utilizado no PAT para cadastrar os 
curriculos online, capacitagao encaminhamento para empresas:

Segue informagoes:

1. Onde estao sendo armazenados os dados que estao sendo coletados dos curriculos 
online? Esta sendo cumprido a Lei Geral de Protegao de Dados (LGPD)?

A empresa contratada sinalizou que preza pela seguranga e transparencia das 
informagoes tratadas, em especial, os dados pessoais. Para isso, a empresa conta com o 
apoio para a organizagao especializada em seguranga da informagao e privacidade dos 
dados, para o planejamento e execugao do programa de adequagao aos termos da LGPD.

Para isso, a equipe de Seguranga e Privacidade da empresa contratada estruturou 
processes que incluem, mas nao se limitam ao: (i) atendimento aos direitos e solicitagoes 
dos titulares; (ii) gestao de vulnerabilidades, riscos e incidentes de seguranga da 
informagao; (iii) adequagao dos tratamentos dos dados pessoais; (iv) avaliagao e 
monitoramento de fornecedores; (v) implementagao de controles de seguranga da 
informagao na infraestrutura da organizagao, de modo a viabilizar a gestao de acessos, 
garantir backups periodicos e outros. A empresa tambem conta com treinamentos 
periodicos e programas para a conscientizagao da equipe, alem de politicas e normas 
constantemente atualizadas e disponiveis aos envolvidos.
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2. Existe um sistema de armazenamento? Se sim, qual e o sistema?

Os dados s3o armazenados pela empresa contratada, a qual atua principalmente no papei 
de operadora, realizando o tratamento e armazenamento de dados pessoais em nome do 

controlador.

armazenamento de dados ficam hospedados no servidor da DigitalOceanAtualmente o
utilizando-se os servigos de storage da Amazon S3. Tais servidores destes provedores de 
infraestrutura em cloud estao localizados em Toronto (CA), Nova lorque (EUA) e San

Francisco (EUA).

Salienta-se que a transferencia internacional de dados pode ocorrer, desde que para 
paises que proporcionem nivel de protegao de dados pessoais ao menos equiparavel ao 
previsto na LORD, conforme art. 33, inciso I, da citada Lei. No caso, a DigitalOcean adota 
medida tecnica e organizacional condizentes com as finalidades da LORD para proteger 
dados pessoais, incluindo, mas nao se limitando, as seguintes certificagoes. ISO/IEC 
27001, ISO/IEC 27017, ISO/IEC 27018, PCI DSS Level 1 e SOC 1, 2 e 3.

No que tange ao banco de dados, este e criptografado, ou seja, as informagdes que sao 
armazenadas sao totalmente ilegiveis para aquelas pessoas que nao possuem as 
credenciais necessarias.

3. Como esta sendo feito a Captagdo de Vagas?

Diretoria do Trabalho e Emprego (PAT) onde solicitaA empresa entra em contato com a
candidates para preenchimento de suas vagas, a partir deste momento encaminha-se 
link para cadastre da empresa, apos este ser realizado um servidor responsavel pela 
captagao de vagas faz a aprovagao, e posteriormente a aprovagao da vaga, apos o 
cadastre da vaga no sistema o responsavel faz uma triagem de curriculos onde seleciona 
os candidates de acordo com a solicitagao da empresa, neste caso, pode ser encaminhado 
o curnculo para o empregador ou ja marcar a entrevista onde o candidate comparece

um

presencialmente.
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4. Como esta sendo a publicagao das vagas para sele^ao?

A publica^ao da vaga pode ser acessada por quern ja tern seu curriculo online cadastrado, 
no mural na propria Diretoria de Trabalho ou quando o municipe vem ate o local para 
consultar vagas.

5. Quantas vagas foram Captadas pelo PAT no ano de 2021 e 2022 pelo sistema IMO?

No ano de 2021 foram captadas 5272 vagas de emprego.
No ano de 2022, ate o mes agosto, foram captadas 2380 vagas de emprego.

Das vagas captadas pelo sistema IMO quantas ingressaram no mercado de 
trabalho?

5.1.

No ano de 2021 foram encaminhados 2.352 candidates para entrevistas, deste total 259 
contratagdes.
No ano de 2022 foram encaminhados 2.302 candidates para entrevistas deste total 63 
contratagoes.

Sendo o que se apresenta para o momento, renovamos nossos votes de elevada estima e
consideragao.

Atenciosamente,

VINICIUS Df SOUZA RODRIGUES
Secreterio Adjunto de Desenvolvimento Econdmico e Empreendedorismo

GABINETE DO PREFEITO

Kecebido em CA{J ^ j 

_As Off hY ^ min_
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GABJNETE DO VEREADOKan ARA^unicipal

e JL.^
) Votes contr^rKornREQUERIMENTO Ki° 226 / 202^

em __.Senhor President© ifluasSaulo Aaqe_0i

Senhores Vereadores e Vereadora

Kequeiro dentro das normas regimentals desta Casa de Leis e apos 
de!;beracao do plenario, para que o Exmo. Prefeito Danilo Barbosa Machado, 
junto a Secretaria competente da municipaiidade, informagoes referentes ao 
s; stern a utilizadc no PAT para cadastrar os curnculos online, captagao e 
encaminhamento para empresas.

Onde estao sendo armazenados os dados que estao sendo 
coietados dos curnculos online? Esta sendo cumprido a. Lei geral de protegao
de dados (LORD)?

*• Lxiste um sistema para armazenamento? Se sim, qual e o sisterna?
Como esta sendo feito a Captagao de Vagas e como esta sendo a 

pubiicacao das vagas para selegao?
Quantas vagas foram Captadas pelo PAT no ano de 2021 e 2022 

pelo sistema IMO, destas vagas captadas pelo sistema IMO quantas 
ingressaram no mercado de trabalho?

*. Os candidates que foram encaminhados pelo (PAT) - Posto de 
Atendimento ao Trabalhador para seiecao nas empresas, tern um retorno de 
aprovado ou nao? Se sim, encaminhar quantidade do primeiro semestre de 
2022.

JUSTIFICATIVA

Justifico o presente requerimento tendo em vista a importancia de se 
esclarecer tais informagoes para conhecimento dos murdcipes.

Plenario Ver. Waldomiro dos Santos, 01 de setembro de 2.022.
x iJv\u.
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Al exapTTf6~t>§s Ma rtins 
l4 Martin^ Vereador 

SVIDB - Movimento Democratico Brasileiro

//
GABINETE DO PREFEiToj avio Alves Ribeirc 

\ Vereador
/

Recebido em

L/
Jeffyfon Rodrigo Oliveira Sitvz 

Vereador
/
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