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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 Concurso Público n° 003/2018.
LOCAL: Prefeitura de Iperó – Av. Santa
Cruz, 355 – Jardim Santa Cruz.
DATA: 15.10.2018
HORÁRIO: 09h30min

EDUCADOR DA CASA DO ACOLHIMENA chamada seguirá a ordem dos canTO- Classificados de nº 11 e 12º.
didatos classificados nos termos do
Edital de Processo Seletivo Simplifica- Orientações:
do n° 001/2018.
1- Os candidatos deverão apresentar
LOCAL: Prefeitura de Iperó – Av. San- cópia acompanhada dos originais da
Carteira de Identidade (RG) e Diploma
ta Cruz, 355 – Jardim Santa Cruz
ou Certificado acompanhado do respectivo Histórico Escolar no momento da
DATA: 16.10.2018
atribuição;
HORÁRIO: 09h30min
2- A escolha por procuração será feita
PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMEN- mediante entrega do respectivo instruTAL I - Classificados de nº 36 e 37º. mento de mandato com firma reconhecida acompanhado de cópias reprográOrientações:
ficas do documento de identidade do
1- Os candidatos deverão apresentar procurador e do candidato que ficarão
cópia acompanhada dos originais da retidas;
Carteira de Identidade (RG) e Diploma
ou Certificado acompanhado do res- 3- Os candidatos chamados que ultrapectivo Histórico Escolar no momento passarem o número de vagas somente
escolherão em caso do não compareda atribuição;
cimento ou desistência dos candidatos
2- A escolha por procuração será fei- melhores classificados.
ta mediante entrega do respectivo
instrumento de mandato com firma Mais informações podem ser obtidas
reconhecida acompanhado de cópias diretamente no Departamento de Recurreprográficas do documento de iden- sos Humanos.
tidade do procurador e do candidato
Iperó, 10 de Outubro de 2018.
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 cursos
classificados.
Mais informações podem ser obtidas
diretamente no Departamento de Recursos Humanos.
Iperó, 10 de Outubro de 2018.
Departamento de Recursos Humanos
Secretaria de Educação, Cultura e
Esportes.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO 03/2018
A Prefeitura de Iperó, por meio do Departamento de Recursos Humanos e
da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, comunica a convocação para o provimento de cargo em
caráter efetivo.

PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL
I - Classificados de nº 36 e 37º.
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.

SALDO PARA ATRIBUIÇÃO DE CLASSES/AULAS - PROCESSO SELETIVO Nº 01/2018
ENSINO FUNDAMENTAL I = 01 VAGA
UNIDADE ESCOLAR

CLASSES/AULAS

Motivo

EM. “DONA ISAURA
JAMAS FOGAÇA”

4º Ano B – Manhã

Em substituição

30 h/a semanais

IPERÓ, 10 DE OUTUBRO DE 2018.
cultura
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES
SALDO PARA ATRIBUIÇÃO DE CLASSES/AULAS – CONCURSO
PUBLICO Nº 02/2018
ENSINO FUNDAMENTAL II / INGLÊS - TERMPORÁRIO = 01
VAGA
UNIDADE ESCOLAR

CLASSES/AULAS

Motivo

EM. “DONA ELISA
MOREIRA DOS SANTOS”

04 h/a – Manhã

Livres

EM.
“DRA.
NEIDE
FOGAÇA DE LIMA”

02 h/a - Tarde

Iperó, 10 de Outubro de 2018.
Departamento de Recursos Humanos
Secretaria de Educação, Cultura e
portes.

Es-

Câmara Municipal de Iperó
AUDIÊNCIA PÚBLICA

A Câmara Municipal de Iperó torna público, nos termos do parágrafo 1.º do artigo
258 do Regimento Interno da Câmara
Departamento de Recursos Humanos Municipal de Iperó, e parágrafo único, inciso I do artigo 48 da Lei Complementar
Secretaria de Assistência e Desenvolvi- n.º101 de 04 de maio de 2000 (LRF) que
mento Social.
será realizada Audiência Pública para exposição e discussão do Projeto de Lei do
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ATRI- Executivo n.º010/2018 – “Estima a ReceiBUIÇÃO DE AULAS
ta e Fixa a Despesa do Município de Iperó,
para o Exercício de 2019, e dá outras proPROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO vidências”. A audiência será realizada às
01/2018
16 horas do dia 23 de outubro de 2018,
na Câmara Municipal de Iperó, Rua Raul
A Prefeitura de Iperó, por meio do De- Benedito Guazzelli, n.º45 no Município de
partamento de Recursos Humanos e da Iperó/SP.
Secretaria da Educação, Cultura e Esportes, comunica a convocação para o proIperó, 09 de outubro de 2018.
vimento de cargo em caráter temporário.
Fábio Augusto de Campos
Presidente da Comissão de Finanças e
A chamada seguirá a ordem dos candiOrçamento
datos classificados nos termos do Edital
de Processo Seletivo Simplificado n°
Lúcio Gonçalves da Silva Filho
001/2018.
Relator da Comissão de Finanças e Orçamento
LOCAL: Prefeitura de Iperó – Av. Santa
Cruz, 355 – Jardim Santa Cruz
Angelo Valário Sobrinho
Membro da Comissão de Finanças e
DATA: 16.10.2018
Orçamento
HORÁRIO: 09h30min

EXPEDIENTE: PUBLICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERÓ/SP EDIÇÃO DIGITAL
FOTOS/ TEXTOS/ DIAGRAMAÇÃO: DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E RELAÇÕESPÚBLICAS

10 h/a - Tarde
Livres

IPERÓ, 10 DE OUTUBRO DE 2018.
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Comissão de Defesa Civil, conforme atribuições
constantes do Decreto nº 86/1997 e representantes nomeados
pela portaria nº 234/2018, convoca a todos os seus membros
a participar das reuniões de trabalho que serão realizadas
conforme datas abaixo discriminadas:
12/12/2018
13/03/2019
12/06/2019
11/09/2019
11/12/2019
Iperó, 10 de outubro de 2018.
Lindamaris Rodrigues
Coordenadora da Defesa Civil de Iperó
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seu imóvel. A liberação do montante de R$ 376,9 mil para os trabalhos técnicos no bairro foi feita
pelo governador Márcio França e
o anúncio ocorreu no último dia
30 de junho, durante o evento de
entrega das escrituras do núcleo
“Casas da Ferrovia”, que contou
também com a presença do deputado federal Samuel Moreira.
Inicialmente serão medidos todos
os lotes do lado esquerdo da
avenida George Oetterer, a partir
da entrada do bairro em direção
à linha férrea, numa área total de
500 mil metros quadrados. A área
foi dividida para facilitar e agilizar
os trabalhos.
É importante que todos os moradores dessa área forneçam as
informações que forem solicitadas
pelos funcionários da empresa e
autorizem a entrada dos

JORNAL DE IPERÓ - 5
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Prefeitura inicia medição dos imóveis
no Vileta

Começaram nesta quinta
(4) os procedimentos para o
levantamento planialtimétrico
(medição lote a lote) no bairro
Vileta, na região de George
Oetterer. Os serviços foram possíveis graças à parceria entre a
Prefeitura de Iperó e o programa
“Cidade Legal”, que promove
a regularização fundiária em
âmbito estadual.
Os trabalhos são realizados
pela empresa Rigo Engenharia,
que iniciou a instalação de bases
topográficas para a realização
das medições. A previsão é que
os serviços sejam concluídos
em 20 dias. Esse levantamento
é necessário para o processo de
regularização fundiária do bairro, pois somente a regularização
permitirá que cada morador receba o título de propriedade do

10.10.2018 -

ÓRGÃO OFICIAL DA PREFEITURA DE IPERÓ

profissionais para a realização
das medições.
“Essa é a primeira fase do
processo de regularização do
Vileta. Atualmente o município
tem 33 núcleos conveniados com
o programa ‘Cidade Legal’ e a
nossa equipe está bastante empenhada na regularização dessas
áreas. Desde 2013 já regularizamos 1500 lotes e entregamos
mais de 900 escrituras em todo
o município. O nosso objetivo
é fazer com que Iperó seja uma
cidade totalmente regularizada.
Contamos com a colaboração
dos moradores do Vileta para
realizarmos mais esse trabalho
importante no bairro”, comentou
o prefeito.■

Dia das Crianças
é celebrado nas
unidades escolares

Para comemorar o Dia
das Crianças, celebrado em
12 de outubro, as unidades
escolares desenvolveram
durante toda a semana
atividades especiais para os
alunos da rede.
Atividades como Cineminha, Contação de História,
Oficinas diversas e, até mesmo, Baladinha com luzes
marcaram os primeiros dias
de comemoração.
Além
das atividades, as crianças
também estão aproveitando
a semana com guloseimas, como algodão-doce,

cachorro-quente, pipoca e
refrigerante.
A secretaria de Educação,
que visitou as escolas, conferiu as festividades, e disse
que o resultado não poderia
ser outro, já que as crianças
adoram se divertir e o que
se vê é muita alegria.
As comemorações prosseguem até o dia 11 e estão
previstas para todas as unidades escolares e projetos
da Prefeitura de Iperó.■

SEBRAE

Semana do Empreendedor
acontece entre os dias 15
e 19
Entre os dias 15 e 19 de
outubro, acontece a 5ª Edição
da Semana do Empreendedor organizada pelo Sebrae.
A programação contará com palestras interativas com especialistas de mercado sobre as melhores práticas de gestão, inovação,
liderança, comportamento empreendedor e estratégias para
sua empresa ter sucesso, conquistar novos mercados e dominar novos modelos de negócios.

As palestras serão realizadas no
período da manhã e da tarde
na unidade do Sebrae Aqui
Iperó. Os interessados devem
se credenciar com antecedência
de trinta minutos com os documentários necessários (CPF e
CNPJ). As vagas são limitadas.
Mais Informações: Sebrae Aqui
Iperó – Rua Rafaela Moreno,
110 ou pelo telefone (15) 32664290.■

6 › JORNAL DE IPERÓ - 10.10.2018

ÓRGÃO OFICIAL DA PREFEITURA DE IPERÓ

INFRAESTRUTURA

VIGILÂNCIA

Prefeitura de Iperó conclui obras na rua
Prestes Maia
Nesta sexta (5) a Prefeitura de Iperó concluiu as obras
na rua Prestes Maia, no trecho
sem saída nas proximidades do
local onde é realizada a feira
aos sábados. A via recebeu
guias, sarjetas e pavimentação.
Os recursos foram originados
numa emenda de R$ 70 mil
do deputado Samuel Moreira,
o que também proporcionou
a recente pavimentação da rua
José Soares de Lima, ao lado do
paço municipal e Praça “Professor Zaidir Soares”.

E continuam as obras de
recapeamento nas ruas do Jardim Irene, Jardim Santa Cruz e
Jardim Joseli. Na quinta (4) os
trabalhos foram iniciados na
rua Aurora Redini de Campos e
nesta sexta (5) na rua Francelino
Domingues dos Santos.
O total de investimentos
nessas melhorias para os três
bairros é de R$ 555 mil, sendo
R$ 524 mil de emenda do deputado federal Samuel Moreira
e R$ 31 mil de recursos próprios
do município.

Além das ruas Aurora Redini
de Campos e Francelino Domingues dos Santos, fazem parte
desse convênio as ruas Vital da
Silva Rosa, João Figueiredo, Minervina Oliveira de Queiroz, José
Piva, Claudinei Feliciano, Francisco Politani, Boituva, Raimundo
Fogaça de Lima, Said Eid, Maria
José Camargo Santiago, Luiz
Gonzaga de Jesus e Araçoiaba.
A previsão é que esses recapeamentos sejam concluídos na
próxima semana. ■

Campanha de vacinação
antirrábica tem bons
resultados
A Prefeitura de Iperó por
meio da Secretária de Saúde
realizou a Campanha de
Vacinação Antirrábica 2018,
entre os dias 22 e 29 do
mês de setembro, atingindo
um resultado positivo ao
registrar um total de 4.187
animais vacinados, sendo
que 3.506 de cães e 678
de gatos. Em 2017 foram
um total de 3.951 animais
vacinados, ou seja 236 animais a menos. A campanha
atendeu todos os bairros da
cidade e houve lugares que
a equipe percorreu de casa
a casa.
“Nossa equipe se empenhou para servir a toda nossa população alcançando
também os que moravam
em bairros distantes, que
poderiam ter uma certa
dificuldade para levar o seu
pet para vacinar. Foi feito

divulgação nas redes sociais,
por meio de carro de som que
percorreu os bairros para que
os munícipes se programassem
para este dia” disse o diretor
da Vigilância Sanitária Bruno
Corrêa.
A raiva é transmitida pela saliva do animal doente por meio
da mordida. A doença pode demorar até 10 dias para se manifestar no animal infectado e em
alguns casos pode ser até fatal.
Os sintomas são: agressividade
do animal, salivação excessiva,
paralisia e mudança de comportamento. A vacinação é a única
forma eficiente de prevenção
dessa doença no animail.
“Mais uma vez vemos o
sucesso da campanha graças
a população consciente. Agradecemos a equipe de vigilância
sanitária, estes sempre dispostos
e a nossa população que esta de
parabéns”, disse o prefeito.■

