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ATOS OFICIAIS
CONCURSO PÚBLICO
N.º 003/2018
EDITAL RESUMIDO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERÓ,

Estado de São Paulo, faz saber que realizar-se-á neste Município, o CONCURSO PÚBLICO N.º 003/2018, objetivando o provimento do seguinte cargo
público:

tificação de termos do Edital Completo do CONCURSO PÚBLICO N.º 001/
2018, publicado resumidamente na
edição n.o 573, de 30 de janeiro de
2018, do “Jornal de Iperó”, conforme segue:
1 – No Subitem 1.3. do Edital Completo, onde se lê:

Constitui vantagem oferecida pela Prefeitura Municipal de Iperó a concessão
de vale alimentação, conforme Lei Municipal n.º 933, de 6 de outubro de
2017.
As inscrições serão realizadas “on-line
via Internet” a partir das 09h00min do
dia 07 de fevereiro de 2018 até às
23h59min59seg do dia 19 de fevereiro de 2018, observado o horário
oficial de Brasília/DF, através do site:
www.sigmaassessoria.com.br
Após o preenchimento do formulário
eletrônico, o candidato deverá imprimir
o documento para o pagamento da
taxa correspondente a título de ressarcimento de despesas com materiais e
serviços, na importância de R$ 33,00
(trinta e três reais).
O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado em qualquer agência
bancária ou correspondente bancário,
até o dia 20 de fevereiro de 2018,
através de ficha de compensação por
código de barras.
O candidato que eventualmente se inscrever para mais de um cargo público,
mesmo que em outro processo de seleção, deverá optar por prestar somente uma das provas, a seu critério, em
caso de coincidência de horários.
A prova Objetiva prevista inicialmente
para os dias 04 e/ou 11 de março de
2018, domingo, será realizada em
horário e local a ser divulgado por ocasião da homologação das inscrições
acolhidas ao presente Concurso Público, através de publicação no Jornal de

Iperó, afixação no Quadro de Avisos da
Prefeitura, localizada na Avenida Santa
Cruz, nº 355 - Jardim Santa Cruz - Iperó/SP, e, em caráter meramente informativo nos sites:
www.sigmaassessoria.com.br
e
www.ipero.sp.gov.br.
Os candidatos devidamente aprovados
e melhor classificados na Prova Objetiva, observando a ordem de classificação de acordo com a quantidade definida no subitem 4.3. do Edital Completo, submeter-se-ão à realização do Teste Psicológico de caráter eliminatório,
que será realizado em dia, horário e
local divulgados por ocasião da convocação dos candidatos classificados até
então no presente processo de seleção.
O candidato, por ocasião da convocação, deverá comprovar todos os requisitos constantes do Edital Completo. A
não apresenta-ção dos comprovantes
exigidos tornará sem efeito a aprovação obtida pelo candidato, anulandose todos os atos ou efeitos decorrentes
da inscrição no Concurso Público.
O Edital Completo encontra-se afixado
no Quadro de Avisos da Prefeitura à
Avenida Santa Cruz, nº 355 - Jardim
Santa Cruz, em Iperó/SP e em caráter
meramente informativo nos sites:
www.sigmaassessoria.com.br
e
www.ipero.sp.gov.br.

CONCURSO PÚBLICO
N.º 001/2018
EDITAL DE RETIFICAÇÃO

servar os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa e dos que
lhes são correlatos, torna público para
conhecimento dos interessados, a re-

A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERÓ, Estado de São Paulo, a fim de pre-

Iperó, 30 de janeiro de 2018.
SÉRGIO POLI SIMON
Prefeito Municipal em Exercício

“1.3. Constituem vantagens oferecidas pela Prefeitura Municipal de
Iperó:
1.3.1. Nos termos da Lei n.º 146/
2017, a importância de R$ 100,00
(cem reais) mensais, a título de Abono Salarial;
1.3.2. Vale alimentação para os cargos que tenham valor de salário
base não superior à R$ 3.122,79,
conforme Lei Municipal nº 933, de
6 de outubro de 2017.”
Leia-se:

“1.3. Constitui vantagem oferecida
pela Prefeitura Municipal de Iperó
a concessão de vale alimentação
para os candidatos aos cargos que
tenham valor de salário base não
superior à R$ 3.122,79, conforme Lei
Municipal nº 933, de 6 de outubro
de 2017.”
2 - Permanecem inalteradas as demais
disposições contidas no Edital Completo do CONCURSO PÚBLICO N.O 001/
2018, datado de 25 de janeiro de 2018.
Iperó, 31 de janeiro de 2018.
SÉRGIO POLI SIMON
Prefeito Municipal em Exercício
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS
E TÍTULOS N.º 002/2018
EDITAL DE RETIFICAÇÃO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERÓ,
Estado de São Paulo, a fim de preservar os princípios básicos da legalidade,
da impessoalidade, da moralidade, da
igualdade, da publicidade, da probidade administrativa e dos que lhes são
correlatos, torna público para conhecimento dos interessados, a retificação
de termos do Edital Completo do CON-

CURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS N.º 002/2018, publicado resumidamente na edição n.o 573, de 30 de
janeiro de 2018, do “Jornal de Iperó”,
conforme segue:
1 – No Subitem 1.3. do Edital Completo, onde se lê:

“1.3. Constituem vantagens oferecidas pela Prefeitura Municipal de
Iperó:
1.3.1. Nos termos da Lei n.º 146/
2017, a importância de R$ 100,00
(cem reais) mensais, a título de Abono Salarial;
1.3.2. Vale alimentação.”
Leia-se:

“1.3. Constituem vantagens oferecidas pela Prefeitura Municipal de
Iperó:
1.3.1. Nos termos da Lei n.º 146/
2017, a importância de R$ 100,00
(cem reais) mensais, a título de Abono Salarial para os cargos de Professor de Educação Fundamental II
que são remunerados por hora-aula
e nos quais ainda não houve a incorporação do abono no salário
base;
1.3.2. Vale alimentação.”
2 – No Subitem 3.1.1.1. e 3.1.1.2. do
Edital Completo, onde se lê:

3.1.1.1. Curso de Licenciatura Plena
em Pedagogia ou Pós-Graduação na
área de Educação e ter, no mínimo,
05 (cinco) anos de exercício no Magistério, para os candidatos ao cargo de Coordenador Pedagógico;
3.1.1.2. Curso de Licenciatura Plena
em Pedagogia ou Pós-Graduação na
área de Educação e ter, no mínimo,
05 (cinco) anos de exercício no Magistério, para os candidatos ao cargo de Diretor de Escola;
Leia-se:

3.1.1.1. Curso Normal Superior ou
Licenciatura Plena em Pedagogia ou
Pós Graduação na área de Educação
com, no mínimo, 5 anos de exercício no magistério, para os candidatos ao cargo de Coordenador Pedagógico;
3.1.1.2. Normal Superior ou Licenci-
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atura Plena em Pedagogia ou Pós
Graduação na área de Administração Escolar com, no mínimo, 5 anos
de exercício no magistério, para os
candidatos ao cargo de Diretor de
Escola;
3 - Permanecem inalteradas as demais
disposições contidas no Edital Completo do CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS N.º 002/2018, datado
de 25 de janeiro de 2018.
Iperó, 31 de janeiro de 2018.
SÉRGIO POLI SIMON
Prefeito Municipal em Exercício
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Nº 1/2018
A Presidente do Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e Adolescente –
CMDCA—do Município de Iperó, no
uso de suas atribuições legais e regulamentares;
Considerando os termos da Lei Municipal nº 776/2012 (alterada pela Lei Municipal nº 781/2012) e da Lei Federal nº
8.069/1.990;
Considerando que o Conselho Tutelar
não pode funcionar com menos de 5
(cinco) Conselheiros, bem como, o calendário de férias no período de fevereiro a junho de 2018 para o exercício
regular das férias a que fazem jus os
Conselheiros Tutelares;
Considerando, portanto a necessidade
de substituição destes conselheiros no
período citado;
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RESOLVE:
Art. 1º. Ficam convocados, nesta ordem, os Suplentes Eleitos em 1º, 2º, 3º,
4º e 5º lugar para o cargo eletivo de
CONSELHEIRO TUTELAR SUPLENTE
para substituir os Conselheiros Titulares no período de fevereiro a junho de
2017 em razão do gozo de férias conforme cronograma pré estabelecido.
Art. 2º. Os convocados deverão comparecer no dia 05 de fevereiro de
2018, às 9 horas, ao Departamento de
Recursos Humanos, no Paço Municipal,
na Avenida Santa Cruz, nº 355, Jardim
Santa Cruz, para a apresentação da
documentação necessária para que um
deles possa assumir o cargo eletivo.
Art. 3º. O Conselheiro Suplente convocado, que considerando a ordem da
classificação e o preenchimento dos
requisitos legais, comparecer a sede da
Administração para assumir o cargo nas
ausências e impedimentos legais dos
Conselheiros Titulares, fará jus ao percebimento das mesmas vantagens que
os Conselheiros Titulares, nos termos
da Lei Municipal nº 776/2012 (com alteração da Lei Municipal nº 781/2012).
Art. 4º. O não comparecimento dos
Suplentes ou a ausência de preenchimento dos requisitos legais será considerado como desistência e autorizará a
continuidade da convocação seguindose a ordem de classificação.
Iperó, 31 de janeiro de 2018.
Luiza dos Santos Mafra
Presidente do CMDCA
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