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ATOS OFICIAIS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO ATRIBUIÇÃO DE AULAS
PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO 01/2018
A Prefeitura de Iperó, por meio
do Departamento de Recursos
Humanos e da Secretaria da
Educação, Cultura e Esportes,
comunica a convocação para
o provimento de cargo em
caráter temporário.
A chamada seguirá a ordem
dos candidatos classificados
nos termos do Edital de Processo Seletivo Simplificado
n° 001/2018.
LOCAL: Prefeitura de Iperó –
Av. Santa Cruz, 355 – Jardim
Santa Cruz
DATA: 25.04.2018
HORÁRIO: 14h00min
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO
INFANTIL – Classificados de
nº 14 ao 15º
Orientações:
1- Os candidatos deverão apresentar cópia acompanhada dos
originais da Carteira de Identidade (RG) e Diploma ou Certificado acompanhado do respectivo Histórico Escolar no
momento da atribuição;
2- A escolha por procuração
será feita mediante entrega do
respectivo instrumento de
mandato com firma reconhecida acompanhado de cópias
reprográficas do documento
de identidade do procurador e
do candidato que ficarão retidas;
3- Os candidatos chamados
que ultrapassarem o número
de vagas somente escolherão
em caso do não comparecimento ou desistência dos candidatos melhores classificados.
Mais informações podem ser
obtidas diretamente no Departamento de Recursos Humanos.

Humanos e da Secretaria de
Saúde, comunica a convocação
para o provimento de cargo
em caráter efetivo.
A chamada seguirá a ordem
dos candidatos classificados
nos termos do Edital de Concurso Público n° 001/2018.
LOCAL: Prefeitura de Iperó –
Av. Santa Cruz, 355 – Jardim
Santa Cruz
DATA: 25.04.2018
HORÁRIO: 10h00min
ENFERMEIRO – Classificado
de nº 04º
Orientações:
1- Os candidatos deverão apresentar cópia acompanhada dos
originais da Carteira de Identidade (RG) e Diploma ou Certificado acompanhado do respectivo Histórico Escolar no
momento da atribuição;
2- A escolha por procuração
será feita mediante entrega do
respectivo instrumento de
mandato com firma reconhecida acompanhado de cópias
reprográficas do documento
de identidade do procurador e
do candidato que ficarão retidas;
3- Os candidatos chamados
que ultrapassarem o número
de vagas somente escolherão
em caso do não comparecimento ou desistência dos candidatos melhores classificados.
Mais informações podem ser
obtidas diretamente no Departamento de Recursos Humanos.

Secretaria de Educação,
Cultura e Esportes.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO
01/2018
A Prefeitura de Iperó, por meio
do Departamento de Recursos

Orientações:
1- Os candidatos deverão apresentar cópia acompanhada dos
originais da Carteira de Identidade (RG) e Diploma ou Certificado acompanhado do respectivo Histórico Escolar no
momento da atribuição;
2- A escolha por procuração
será feita mediante entrega do
respectivo instrumento de
mandato com firma reconhecida acompanhado de cópias
reprográficas do documento
de identidade do procurador e
do candidato que ficarão retidas;
3- Os candidatos chamados
que ultrapassarem o número
de vagas somente escolherão
em caso do não comparecimento ou desistência dos candidatos melhores classificados.
Mais informações podem ser
obtidas diretamente no Departamento de Recursos Humanos.
Iperó, 23 de Abril de 2018.
Departamento de Recursos
Humanos
Secretaria de Educação,
Cultura e Esportes.
PORTARIA DO PODER
LEGISLATIVO MUNICIPAL

Iperó, 23 de Abril de 2018.
Departamento de Recursos
Humanos
Secretaria de Saúde
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO
02/2018

Iperó, 23 de Abril de 2018.
Departamento de Recursos
Humanos

Av. Santa Cruz, 355 – Jardim
Santa Cruz
DATA: 25.04.2018
HORÁRIO: 14h00min
DIRETOR DE ESCOLA Classificados do nº 01 e 02º

A Prefeitura de Iperó, por meio
do Departamento de Recursos
Humanos e da Secretaria da
Educação, Cultura e Esportes,
comunica a convocação para
o provimento de cargo em
caráter efetivo.
A chamada seguirá a ordem
dos candidatos classificados
nos termos do Edital de Concurso Público n° 002/2018.
LOCAL: Prefeitura de Iperó –

Portaria Nº 024/2018 – Concede férias a funcionária Maria Selma Hempkel Alves, RG:
14.694.321 (Agente de Serviço de Limpeza), referência “B”,
no período de 11/05/2015 a
30/05/2018, sendo 1/3 (um terço) convertido em abono pecuniário.
Portaria Nº 025/2018 - Suspende integralmente o expediente na Câmara Municipal de
Iperó no dia 30 de abril de
2018, em virtude do feriado do
dia do Trabalhador.
Portaria n.º 024 e 025/2018 Publicada e registrada nesta
secretaria em 23 de abril de
2018.
Sergio Poli Simon
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL
DE IPERÓ
EXTRATO DO 1º ADITIVO DO
CONTRATO N.º 005/2017
CONTRATANTE: CÂMARA
MUNICIPAL DE IPERÓ
CONTRATADO: MORAIS E
FARDIN SOCIEDADE DE ADVOGADOS
MODALIDADE: Convite 002/

2017 – Processo 017/2017
OBJETO: Prorrogação por 12
(doze) meses da vigência do
contrato originário na prestação de serviços continuados
consultoria jurídica à Câmara
Municipal de Iperó.
ASSINATURA: 26/04/2018
Sérgio Poli Simon
Presidente da Câmara
Municipal de Iperó
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TURISMO

HABITAÇÃO

Jardim Nova Bacaetava
é lançado oficialmente

NA MANHÃ da última quinta (19) uma solenidade marcou
o lançamento oficial do loteamento Jardim Nova Bacaetava
e a inauguração da “casa modelo” do residencial. Estiveram
presentes o prefeito, o viceprefeito, secretários municipais, vereadores, os diretores
da empresa Ecovita, Alair Ribeiro e Elaine Simões, representantes da Caixa Econômica Federal, proprietários da área
onde será construído o loteamento, servidores municipais e
a comunidade iperoense.
O Jardim Nova Bacaetava será
construído numa área de 270,5
mil metros quadrados nas proximidades do bairro Bacaetava,
com 600 residências de 50
metros quadrados e custo de
R$ 122 mil cada. As casas terão dois quartos, banheiro,
sala, cozinha e área de serviço, em terrenos de 160 metros
quadrados.
A aquisição das casas contará
com as facilidades do “Minha
Casa Minha Vida”, com subsídio que poderá chegar a R$

31,6 mil de acordo com a renda e composição familiar. Todos os munícipes que fizeram
o cadastro no segundo semestre do ano passado serão contatados pela Ecovita de forma
gradativa para a apresentação
de documentos e confirmação
da aptidão ao financiamento.
Com a inauguração da “casa
modelo”, que fica ao lado do
paço municipal, o imóvel permanecerá disponível para visitação e será utilizado pela empresa para a assinatura dos
contratos, atualização dos cadastros e atendimentos aos interessados. O atendimento será
de segunda a sexta, das 9h às
19h, e aos sábados, das 9h às
13h. Também haverá atendimento na subprefeitura de
George Oetterer, de segunda
a sexta, das 8h às 17h. Além
do atendimento presencial,
novas inscrições podem ser feitas
pelo
site:
http://
totemconsultoria.com.br/lancamentos/nova-bacaetava
De acordo com Alair Ribeiro,
diretor da Ecovita, as condições

Iperó se apresenta em
Feira Internacional
para o financiamento são bastante favoráveis e será colocado em prática um modelo de
atendimento para agilizar o
processo de aprovação das
propostas e contratações das
operações de crédito. “Hoje
estamos iniciando uma nova
etapa com a nossa equipe comercial. Temos um pré-levantamento que foi feito há alguns
meses, sabemos que há bastante interessados e continuamos à disposição para atender
novos interessados. Nossa expectativa é que as casas sejam
concluídas num período de 15
meses, e certamente faremos
uma grande festa para a entrega dessas residências. Agora, com o loteamento registrado, tudo vai fluir mais rápido”,
disse.
O prefeito destacou a importância do empreendimento
para o município. “É um grande prazer participar do lançamento oficial do Jardim Nova
Bacaetava e inauguração da
casa modelo. É um momento
muito importante, de festa, de
celebrarmos essa conquista.
Foram mais de quatro anos
para chegarmos até aqui e trabalhamos bastante para tornar
realidade o novo residencial.
Agradeço o empenho da nossa equipe que se dedicou no
dia-a-dia. Tivemos problemas
no decorrer do processo, mas
perseveramos, pois o Jardim
Nova Bacaetava vai mudar a
história da cidade. É o maior
loteamento popular da história de Iperó e ficará como um
grande legado para a nossa
população”, ressaltou.
Mais informações: (15) 981280031 e 99751-7788.

INFORMÁTICA

Inscrições para o “Espaço Digital”
seguem até o dia 4
O PROJETO “Espaço Digital”, que oferece aulas de informática gratuitamente à população, está com inscrições
abertas para o curso Avançado. As inscrições podem ser
feitas até 4 de maio. Os interessados devem retirar a ficha

na recepção da Secretaria de
Educação, Cultura e Esportes,
que fica no Polo Cultural, e
devolver preenchida junto com
uma cópia do RG e do comprovante de endereço.
As aulas começam em 14 de
maio. Serão 15 horas de trei-

namento e para esse módulo
é preciso ter conhecimentos
prévios sobre o pacote Office.
A idade inicial para participar
é de 14 anos.
Mais informações: 3266-2324
(Secretaria de Educação, Cultura e Esportes)

ENTRE OS dias 3 e 5 de
abril Iperó esteve presente na
Feira Internacional de Turismo
WTM Latin America, realizada no Expo Center Norte, em
São Paulo. Com o objetivo de
aproximar operadoras, agências de viagens e representantes de Turismo dos principais
destinos da América Latina e
do mundo, o evento contou
com 600 expositores de 50
países.
Foi a primeira participação de
Iperó na WTM Latin America.
O município integrou o stand
do Estado de São Paulo junto
com a Região Turística “História e Aventuras”, da qual faz
parte. Durante os três dias,
quem passou pelo stand paulista teve a oportunidade de
conhecer os atrativos de Iperó
e também da região.
De acordo com o secretário de
Meio Rural, Ambiente e Turis-

mo, o evento internacional
permitiu ao município ter contato com ações de Turismo realizadas nos quatro cantos do
mundo. “Também acompanhamos diversas palestras e distribuímos o nosso material de
divulgação turística. Alavancar
o Turismo em Iperó será positivo para o desenvolvimento do
município como um todo”,
comentou.
“Estamos na expectativa da
aprovação de Iperó como um
Município de Interesse Turístico (MIT) e o projeto está tramitando na Assembleia Legislativa. Com essa aprovação,
teremos a disponibilização de
recursos específicos para investimento em Turismo. A participação de Iperó na WTM Latin
America demonstra a vocação
e o potencial turístico existente em nosso município”, destacou o prefeito.

8 - JORNAL DE IPERÓ - 25.04.2018

ÓRGÃO OFICIAL DA PREFEITURA DE IPERÓ

LEITURA

ENSINO SUPERIOR

Dia do Livro Infantil é
comemorado pela rede municipal

PARA celebrar o “Dia do Livro Infantil”, a Biblioteca Municipal “Laura Alves de Moura” se dedicou à contação de
histórias durante o último dia
18 e recebeu a visita de vários
estudantes da rede municipal.
As escolas municipais, os centros de educação infantil (CEI)
e os projetos educacionais também realizaram diversas atividades para incentivar a leitura.
Entre as iniciativas, o CEI “Prof.
Therezinha de Jesus Campos
Cristino”, no Jardim Vitorino,
promoveu o piquenique literário.
Numa verdadeira biblioteca ao
ar livre, os alunos assistiram
apresentações de teatro e contações de histórias organizadas
pelas professoras, estagiarias e

auxiliares. Também tiveram a
oportunidade de conhecer vários livros. A ideia do piquenique literário surgiu com o objetivo de homenagear a data
de uma forma lúdica e integrar
as crianças da unidade.
“As crianças adoram iniciativas
desse tipo, pois é tudo muito
significativo, é aprender brincando. Incentivamos o gosto
pela leitura e sempre que realizamos essas atividades temos
a parceria dos pais e de toda a
equipe. Procuramos fazer a diferença e tornar mais prazerosos os dias dos alunos”, disse Joseane Graciano, coordenadora do CEI “Therezinha”.
“É muito importante incentivar
a leitura desde os primeiros
anos e todas as iniciativas com

esse objetivo são bastante positivas. No Dia do Livro Infantil,
que é uma homenagem ao
Monteiro Lobato, ações que
incentivam a leitura se tornam
ainda mais significativas. Parabéns a todas as equipes da rede
municipal pelas atividades desenvolvidas”, comentou a secretária de Educação, Cultura
e Esportes.
DIA DO LIVRO INFANTIL – A
data é uma homenagem ao
escritor Monteiro Lobato, que
durante grande parte da vida
se dedicou à literatura infantil.
O Dia do Livro Infantil foi instituído em 2002, pela Lei
10.402/02, e registra a data de
nascimento de Monteiro Lobato como o dia oficial da literatura infantojuvenil.

LIGA DE SOROCABA

Volei feminino é vice
no Torneio Início

NO ÚLTIMO domingo (22)
a equipe feminina do voleibol
de Iperó conquistou o vicecampeonato no Torneio Início

da Liga de Voleibol de Sorocaba e Região.
Na final disputada contra a
equipe da casa,
no Ginásio da
ACM, em Sorocaba, as iperoenses perderam pelo placar
de 25 a 13. Iperó havia vencido Cotia e Rio das
Pedras anteriormente na competição.
O destaque da partida foi a le-

vantadora Daniela. “Nossa
equipe é formada em 90% por
alunas do projeto de voleibol
de Iperó e comemoramos esse
vice-campeonato com muita
alegria. As atletas estão mais
fortes e competitivas. Agradecemos a todos que têm nos
apoiado”, comentou a professora Elaine Bueno dos Santos.
O próximo desafio das iperoenses na Liga de Voleibol de
Sorocaba e Região será na primeira rodada da competição,
em 16 de junho, em Rio das
Pedras.

Polo da UNIVESP é
inaugurado em Iperó

UMA solenidade na Câmara
Municipal, na última quinta
(19), inaugurou oficialmente o
Polo da UNIVESP em Iperó. Estiveram presentes o prefeito, o
deputado estadual Chico Sardelli, vereadores, secretários
municipais e a comunidade iperoense.
A UNIVESP iniciou as atividades
em Iperó no início deste ano e
atende atualmente cerca de 90
alunos matriculados nos cursos
de Pedagogia, que terá duração de quatro anos, e Engenharia da Computação, que
terá duração de cinco anos. O
Polo de Iperó funciona na Escola Municipal “Prof. Henory
de Campos Góes”.
De acordo com o deputado,
esse investimento na área da
Educação, com a presença da
UNIVESP no interior do Estado,
incluindo Iperó, traz novas
oportunidades a quem busca
se qualificar. “É um prazer estar aqui neste dia de festa e
estou muito feliz. A UNIVESP é
um projeto de inclusão educacional e social, uma universidade pública no mesmo nível da
USP, UNICAMP e UNESP. São
42 mil alunos em todo o Estado. Parabéns aos alunos iperoenses e obrigado à Prefeitura,

à Secretaria de Educação e à
Câmara, pela parceria que possibilitou a vinda da universidade para Iperó. Vamos estudar,
vamos para a UNIVESP”, disse
Chico Sardelli.
Para o prefeito, além da possibilidade da qualificação em nível superior, outro aspecto positivo é que não há necessidade de deslocamento para outras cidades. “Vivemos hoje um
momento histórico. É uma conquista de toda a população e
algo muito importante para o
município. Agradeço a parceria do deputado Chico Sardelli
e todos os que se empenharam
para que a vinda da UNIVESP
para Iperó se tornasse realidade. A nossa expectativa é em
breve trazer novos cursos, para
que mais pessoas tenham
oportunidade de se formar”,
ressaltou.
A UNIVESP é mantida pelo
Governo do Estado de São Paulo e vinculada à Secretaria de
Desenvolvimento Econômico,
Ciência, Tecnologia e Inovação,
com credenciamento como
universidade pelo Conselho
Estadual de Educação e pelo
Ministério da Educação. É a
quarta universidade pública do
Estado de São Paulo.

