PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO
SEMDETUR - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO
Responsável:
Valdir Peres Pereira
Endereço:
Rua Francisco Antônio de Souza n° 2735, Centro, Bandeirantes/MS.
Telefone:
(67)9 9678-2038 (Secretario).
(67)9 9935-1919 (Sala do empreendedor).
(67)9 9323-1704 (Balção de empregos).
(67)9 9952-4773 (Turismologa).
E-mail:
sec.desenvolvimento@prefeitura.bandeirantes.ms.gov.br
Horários de atendimento:
07:00 às 11:00 / 13:00 às 17:00
Serviços
Sala do empreendedor
Cursos oferecidos pela Sala do Empreendedor através do SEBRAE.
Balcão de empregos.
Planejamento estratégico para desenvolver o turismo em Bandeirantes.
Público do Serviço:
Público em geral.
Setor responsável:
Secretaria de Desenvolvimento e Turismo.
Canais de Acesso:
Portal Web.
Telefone.
E-mail.
Presencialmente.
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
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Sala do empreendedor
O espaço foi criado para desenvolvimento do comércio local, dando assessoria ao
microempresário e outros
Cursos
Oferecidos pela sala do empreendedor através
profissionalizantes para qualificação de pessoas.

do

SEBRAE

-

Cursos

Assistência ao MEI
Abertura, emissão de documentos, parcelamentos e todos os outros serviços
referentes a este tópico.
Balcão de empregos
O que é o Balcão de emprego? O Balcão de empregos é um projeto da secretaria de
desenvolvimento e turismo e foi criado para facilitar as empresas e comércios do
município a procurar funcionários para preencher o quadro de funcionários, e para
divulgar ao cidadão as oportunidades de entrar para o mercado de trabalho.
Como as Empresas Faz a Solicitação? As Empresas Solicita a quantidade de vaga
desejada, gratuitamente via telefone, Whatsapp ou Pessoalmente na sala do
desenvolvedor e os Profissionais do Balcão de empregos divulgam ao público em
Sites, rede social, radio e assim fazemos o recrutamento e são selecionados os
profissionais adequados e promovemos o encontro entre desses talentos a empresa.
Como é o recrutamento? Os Profissionais do Balcão de emprego divulgam a vaga
recebem os currículos e efetua a triagem, com base nos requisitos Solicitados pelas
empresas efetuando cuidadosamente os currículos. Ao Final as, empresas recebe os
Currículos selecionados e analisado por E-mail e marca uma entrevista com aqueles
que lhe interessar.
Conclusão do Processo Após a entrevista a empresa informara ao Balcão de
empregos qual o candidato foi escolhido ou se há a necessidade de repetir o processo,
caso os candidatos encaminhados não sejam aprovados repetimos o processo de
recrutamento fazendo novo reajuste com a empresa ao perfil solicitado.
Quem Pode fazer a Solicitação? A Solicitação da vaga pode ser os responsáveis
pelo RH (Recursos Humanos) ou o próprio proprietário da empresa ou Lojista
comercial.
Quem Pode fazer o Cadastro para a vaga solicitada? Os cidadãos maiores de 18
Anos Para garantir a qualidade, e melhoria e atualização, contínua do balcão de
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empregos nossos funcionários ficam em contato com a empresa durante todo o
processo, inclusive após sua finalização.
Apoio a ACIBA (Associação comercial de Bandeirantes) através da Sala do
Empreendedor - Reiniciando a associação comercial junto aos empresários de
comércios locais para o desenvolvimento e crescimento do comércio local.
Turismo: Fazer inventário turístico, mapear rotas, criar o COMTUR (conselho
municipal de turismo), organizar eventos turísticos, criar lei que ampara o turismo.
Captar recursos para desenvolver o turismo na região de Bandeirantes. Executando
um planejamento estratégico para desenvolver o turismo no Município. A Secretaria
de Desenvolvimento e Turismo está formulando um ambiente de integração territorial,
estimulando a implantação de empreendimentos econômicos e sociais, valorizando o
patrimônio natural na região. Criando o COMTUR (conselho municipal de turismo) e
realizando o inventário turístico. Após a aprovação, irá ser mapeada as rotas com
atrativos turísticos Ex: Trilhas Ecológicas, Turismo Rural, Ecoturismo e Pesqueiro,
juntamente com visitas técnicas para buscar futuros empreendedores na área do
turismo. Elaborando projetos; organizando eventos turísticos; fazendo parcerias com
empresários para criar futuros atrativos turísticos; captando recursos para o
desenvolvimento no turismo em Bandeirantes.
Prioridade de atendimento
Por ordem de chegada.
Previsão de tempo de espera para atendimento
Imediato.
Principais etapas para obtenção do serviço
Documentação em geral
Previsão do prazo máximo para a prestação do serviço
Imediato
Cobrança de taxas
Não há.
Formas de prestação do serviço
O serviço pode ser solicitado por email, telefone ou presencial.
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