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ATOS OFICIAIS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ATRIBUIÇÃO DE AULAS
PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO 01/2018

LOCAL: Prefeitura de Iperó/ Paço Municipal – Av. Santa Cruz, 355- Jardim Santa
Cruz – Iperó-SP
DATA: 29.05.2019 - HORÁRIO: 09h30min
CARGO: AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO
A Prefeitura de Iperó, por meio da Divisão INFANTIL – Classificados de nº 22º e 23º.
de Recursos Humanos e da Secretaria de
Educação, Cultura e Esportes, CONVOCA
Orientações:
os candidatos abaixo relacionados para 1- Os candidatos deverão apresentar cócomparecimento às repartições munici- pias acompanhadas das vias originais da
pais para fins de provimento de cargo em Carteira de Identidade (RG) e Diploma ou
caráter temporário.
Certificado acompanhado do respectivo
A convocação seguirá a ordem de clas- Histórico Escolar no momento da atribuisificação dos candidatos, nos termos do ção;
Edital de Processo Seletivo Simplificado n° 2- A escolha do local de trabalho se for
001/2018.
o caso, poderá ser efetivada por meio de
LOCAL: Prefeitura de Iperó/ Paço Munici- procuração mediante apresentação do respal – Av. Santa Cruz, 355- Jardim Santa pectivo instrumento de mandato com firCruz – Iperó-SP
ma reconhecida acompanhado de cópias
DATA: 29.05.2019 - HORÁRIO: 09h30min reprográficas do documento de identidade
CARGO: PROFESSOR DE ENSINO FUNDA- do procurador e do candidato, as quais
MENTAL I – Classificados de nº 22º e 23º. não serão devolvidas;
CARGO: PROFESSOR DE ENSINO FUNDA- 3- Os candidatos que forem convocados e
MENTAL II – INGLÊS – Classificados do que, eventualmente, ultrapassarem o núnº 02º ao 04º e do 07º ao 08º.
mero de vagas somente farão jus à escolha
no caso de não comparecimento ou de deOrientações:
sistência dos que constarem com melhor
1- Os candidatos deverão apresentar có- classificação.
pias acompanhadas das vias originais da Mais informações podem ser obtidas direCarteira de Identidade (RG) e Diploma ou tamente na Divisão de Recursos Humanos.
Certificado acompanhado do respectivo
Histórico Escolar no momento da atribuiIperó, 22 de maio de 2019.
ção;
2- A escolha do local de trabalho se for
Divisão de Recursos Humanos
o caso, poderá ser efetivada por meio de Secretaria de Educação, Cultura e Esportes
procuração mediante apresentação do
respectivo instrumento de mandato com
firma reconhecida acompanhado de cóEDITAL DE CONVOCAÇÃO
pias reprográficas do documento de idenCONCURSO PÚBLICO Nº 02/2018
tidade do procurador e do candidato, as
quais não serão devolvidas;
A Prefeitura de Iperó, por meio da Divisão
3- Os candidatos que forem convocados de Recursos Humanos e da Secretaria
e que, eventualmente, ultrapassarem o de Educação, Cultura e Esportes, CONVOnúmero de vagas somente farão jus à CA os candidatos abaixo relacionados para
escolha no caso de não comparecimento comparecimento às repartições municipais
ou de desistência dos que constarem com para fins de provimento de cargo em carámelhor classificação.
ter efetivo.
Mais informações podem ser obtidas di- A convocação seguirá a ordem de classifiretamente na Divisão de Recursos Huma- cação dos candidatos, nos termos do
nos.
Edital de Concurso Público n° 002/2018.
LOCAL: Prefeitura de Iperó/ Paço MuniciIperó, 22 de maio de 2019.
pal – Av. Santa Cruz, 355
Jardim Santa Cruz – Iperó-SP
Divisão de Recursos Humanos
DATA: 29.05.2019 - HORÁRIO: 09h30min
Secretaria de Educação, Cultura
CARGO: COORDENADOR PEDAGÓGICO e Esportes
Classificado de nº 11º.
CARGO: DIRETOR DE ESCOLA – Classificado de nº 16º.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2018
Orientações:
1- Os candidatos deverão apresentar cóA Prefeitura de Iperó, por meio da Divisão pias acompanhadas das vias originais da
de Recursos Humanos e da Secretaria de Carteira de Identidade (RG), Comprovação
Educação, Cultura e Esportes, CONVOCA de no mínimo 5 (cinco) anos de efetivo
os candidatos abaixo relacionados para exercício no magistério e Diploma ou Cercomparecimento às repartições munici- tificado acompanhado do respectivo Histópais para fins de provimento de cargo em rico Escolar no momento da atribuição;
caráter efetivo.
2- A escolha do local de trabalho se for
A convocação seguirá a ordem de clas- o caso, poderá ser efetivada por meio de
sificação dos candidatos, nos termos do procuração mediante apresentação do
Edital de Concurso Público n° 001/2018. respectivo instrumento de mandato com

firma reconhecida acompanhado de cópias reprográficas do documento de identidade do procurador e do candidato, as
quais não serão devolvidas;
3- Os candidatos que forem convocados e
que, eventualmente, ultrapassarem o número de vagas somente farão jus à escolha
no caso de não comparecimento ou de desistência dos que constarem com melhor
classificação.
Mais informações podem ser obtidas diretamente na Divisão de Recursos Humanos.

Mais informações podem ser obtidas
diretamente na Divisão de Recursos
Humanos.

Iperó, 22 de maio de 2019.

A Prefeitura de Iperó, através da Secretaria de Administração e Finanças, comunica a realização no próximo dia 28 de Maio, (terça- feira), a
partir das 16:00 hs, nas dependências da Câmara Municipal
da AUDIÊNCIA PÚBLICA para apresentação dos Relatórios de Gestão
Fiscal, referente ao 1º Quadrimestre
de 2019, conforme
dispõe o Parágrafo 4º do Art. 9º da
Lei de Responsabilidade Fiscal.

Divisão de Recursos Humanos
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO 01/2018

Iperó, 22 de maio de 2019.
Divisão de Recursos Humanos
Secretaria de Educação, Cultura e
Esportes
AUDIÊNCIA PÚBLICA

A Prefeitura de Iperó, por meio da Divisão
de Recursos Humanos e da Secretaria da
Educação, Cultura e Esportes, CONVOCA
os classificados abaixo indicados para que
compareçam no dia e local indicados à fim
Iperó, 23 de Maio de 2019
de manifestarem interesse na celebração
de CONTRATO TEMPORÁRIO em razão do SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E
Edital de Concurso Público nº 001/2018,
FINANÇAS
em especial, no disposto no item 9.7, e
com fundamento no inciso VI do art. 2º da
Lei Municipal nº 557/2006 (com alteração
dada pela Lei Municipal nº 605/2007).
A contratação temporária fundamenta-se
na necessidade de substituição de servidores efetivos licenciados, nos termos da legislação municipal, e cuja ausência poderá
comprometer o bom desenvolvimento dos
serviços nos locais de trabalho em que laboram.
A convocação 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: 29/05/2019 - HORÁRIO: 09h30m
AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL- Classificados do nº 27º ao 30º.
Orientações:
1- Os candidatos deverão apresentar cópias acompanhadas das vias originais da
Carteira de Identidade (RG) e Diploma ou
Certificado acompanhado do respectivo
Histórico Escolar no momento da atribuição;
2- A escolha do local de trabalho se for
o caso, poderá ser efetivada por meio de
procuração mediante apresentação do respectivo instrumento de mandato com firma reconhecida acompanhado de cópias
reprográficas do documento de identidade
do procurador e do candidato, as quais
não serão devolvidas;
3- Os candidatos que forem convocados e
que, eventualmente, ultrapassarem o número de vagas somente farão jus à escolha
no caso de não comparecimento ou de desistência dos que constarem com melhor
classificação.

EXPEDIENTE: PUBLICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERÓ/SP EDIÇÃO DIGITAL
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Mutirão de Limpeza e Manutenção dos Iperó participa da 8ª
Conferência Estadual
bairros segue a todo vapor
O Mutirão de Limpeza e
Manutenção desenvolvido pela
Prefeitura de Iperó através da Secretaria de Serviços e Transportes
Municipais continua percorrendo os bairros do município; os
bairros da vez foram Bacaetava
e Vila Marques, em torno da
igreja Santa Rita. Ao todo nos
dois bairros, foram retirados
150 toneladas de inservíveis.
Com início no começo de
abril no bairro de George Oet-

terer, o mutirão que percorrerá por
todo o município realiza serviços
de capina, limpeza, recolhimento
de inservíveis e descartes irregulares, substituição de lâmpadas
queimadas, instalação de placas e
operação tapa buracos. O prefeito
municipal, comentou sobre a ação,
“além de manter os bairros limpos
e com as devidas manutenções
necessárias nas ruas, o mutirão
permite eliminar possíveis criadouros da dengue, um problema sério

que o país enfrenta. Pedimos
à população o respeito e conscientização para mantermos os
bairros limpos e melhor para
todos” frisa.
A programação do Mutirão
continua - os próximos bairros
a receberem os serviços de
limpeza e manutenção serão
o Novo Horizonte e Nova Era.
Fique atento e conserve o seu
bairro. O descarte de lixo em
lugares impróprios dá multa! ■

A Prefeitura, por meio da
Secretaria de Saúde, foi representada por profissionais, usuários e
integrantes da gestão, na etapa
macrorregional da Conferência Estadual de Saúde, em Sorocaba, no
dia 14 de maio.
O evento foi voltado para a elaboração de diretrizes Estaduais e
Nacionais para a saúde. Iperó, que
já havia proposto algumas medidas
durante a Conferência Municipal,
também trabalhou na criação de
novos planos.
Dentre as propostas em âmbito estadual, estão a intensificação da capacitação de usuários, profissionais e
gestores; promoção da participação
do público nas políticas de saúde; a
implementação de material didático
sobre o SUS no ensino fundamental e
médio; e o fortalecimento das ações

de saúde nas escolas.
Já as diretrizes nacionais propõem a revogação da Emenda
Constitucional 95 e a rejeição
da Desvinculação de Receitas da
União; além do fortalecimento da
política nacional de controle social
do SUS, que visa a capacitação das
esferas da gestão para um melhor
impulsionamento da conscientização popular.
Etapa estadual e nacional
Para a próxima etapa da Conferência Estadual de Saúde, que
acontece em São Paulo, de 14 a
16 de junho, quatro representantes de Iperó, entre gestores e usuários, foram eleitos para participar.
São eles: Ademir Mathias; Ruth
Dornela Paixão; Damaris Viana
Alexandre; e Francisca Almeida
Costa. ■

INFRAESTRUTURA
CULTURA
ESPORTE
INFRAESTRUTURA

Projeto de Iperó conquista medalhas no
28º Campeonato Paulista de Kickboxing
O Projeto Liga Jovens de
Honra, com apoio da Prefeitura,
participou do 28º Campeonato
Paulista de Kickboxing que foi
realizado na cidade de Marília
neste último sábado (18), em
que os alunos e professores conquistaram ao todo 17 medalhas,
sendo elas 9 de ouro, 7 de prata
e 1 (uma) de bronze, nas categorias que compreendem as modalidades Kick Light, Light Contact
e Point Fight. O destaque ficou
para os alunos Raul Deaque que
levou o titulo de campeão pela
quarta vez nas categorias Kick
Light, Light Contact e Point
Fight, e Fernando Domingues
campeão pela quinta vez na
categoria Point Light.
Os alunos que receberam
medalhas foram:
Raul Deaque, 3 Medalhas de
ouro nas modalidades Kick Light
,Light Contact e Point Fight.
Fernando Domingues 2 Medalha

de ouro nas modalidades Kick Light
e Point Fight.
Kamille Vitoria, 3 medalhas de ouro
nas modalidades Kick Light, Light
Contact e Point Fight.
Nicolas Carvalho, 1 medalha de
ouro na modalidade Point Fight.
Mestre Araujo, 3 medalhas de prata
nas modalidades Kick Light, Light
Contact e Point Fight .
Gabriel Prestes, 3 medalhas de
prata nas modalidades Kick Light
,Light Contact e Point Fight.
Rhyan Campos 1 medalha de prata
na modalidade Point Fight.
E Matheus Gama com 1 medalha
de Bronze na modalidade Light
Contact.
O aluno Raul Deaque 18, que faz
parte do projeto desde sua criação
em 2013, conta que não foi fácil
conquistar os títulos de campeão
“No campeonato foram três finais
duríssima que enfim sai vitorioso. E
agora meu foco é conseguir minha
terceira vitória no Campeonato Bra-

sileiro, que será um dos classificatório para o Sul Americano”,
disse e ainda completou “Não
posso deixar de agradecer aos
treinadores Renato Vieira, Ernando Machado Araujo e Waldir
Mello Fernandes, que vem nos
preparando sempre para alcançarmos os melhores resultados”.
Os alunos já estão se preparando para o próximo 29º
Campeonato Brasileiro de Kickboxing, este que acontecerá em junho na cidade de
Sorocaba nos dias 20 a 23.
O projeto ‘Liga Jovens de
Honra’ tem apoio da Prefeitura
Municipal e existe desde 2013,
hoje o projeto possui 30 alunos com idades entre 7 a 45
anos de idade. O objetivo do
projeto é a inclusão dos jovens
na prática esportiva, disciplina
e rendimento escolar além da
vivência no mundo do esporte
por meio das competições. ■

Grupos de Dança Iperoense
são premiados em Festival
Realizado no município de Sarapuí, no último sábado, o 3º Festival
‘’Dança Mais Sarapuí’’ premiou dois
grupos de dança Iperoense.
Com o transporte disponibilizado
pela prefeitura de Iperó, 21 alunos
puderam participar e concorrer ao
Festival, onde disputaram com mais
de 11 grupos de toda região.
Em 2º lugar, no estilo ‘’Livre Juvenil’’ a Cia Municipal de Dança de
Iperó ‘’IMPETUS’’ foi premiada com
a Coreografia ‘’Alguém de Alguém’’,
criada e dirigida por Larissa Ribeiro.
Com a coreografia ‘’Movimento Urbano’’, criada e dirigida por Janaína
Gomes, o Grupo de Danças Urbanas
de Iperó ‘’Urban Flow’’ ficou em 1º
lugar na categoria ‘’Danças Urbanas
Juvenil’’ e também foi premiada
como melhor coreografia do festival.
Os dois grupos fazem parte do Projeto Cultura em Ação e já participaram
de vários Festivais não competitivos.
A Professora de Dança Janaína
Gomes, conta que é muito gratificante ver o empenho e a entrega
dos alunos na dança.‘’O que antes
era apenas diversão, atualmente se
torna compromisso e responsabili-

dade, levando o nome da cidade
de Iperó em festivais de dança da
Região, e melhor ainda, podendo
ser reconhecido por esse trabalho.’’, comenta. ‘’Nossa gratidão
à prefeitura de Iperó e ao Departamento de Cultura pelo apoio e
incentivo sempre. O suporte que
nos é dado é imprescindível para
a conquista dos nossos objetivos.
E no mês que vem, em Junho,
estaremos levando o nome da cidade para Cerquilho, no Endance
2019.’’, encerra.
As aulas de dança são ministradas no Pólo Cultural, toda terça
e quinta-feira. Mais informações
podem ser obtidas no Departamento de Cultura e pelo telefone
3266-2383. ■
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Fundo Social de Iperó dá inicio a
Campanha do Agasalho 2019
O lançamento oficial da
Campanha do Agasalho 2019
aconteceu no Palácio dos Bandeirantes em São Paulo nesta
segunda-feira (20). Esta campanha é uma iniciativa do Fundo
Social de São Paulo em parceria
com entidades públicas, privadas
e sociedade civil.
O tema deste ano é “Nosso
superpoder contra o frio, é um
agasalho novo”, definido pelo
Fundo Social do Estado, onde
o principal objetivo é coordenar
ações de arrecadação de itens
de inverno, para ajudar pessoas

em situação de vulnerabilidade a
enfrentar os períodos de frio.
O Fundo Social de Solidariedade
de Iperó já começou a distribuir as
caixas de coleta nos locais parceiros
do nosso município, podendo o
doador também ir na própria sede
do Fundo Social que se encarregará
de distribuir às famílias necessitadas e também àquelas que já são
assistidas pelo FSS e Secretaria de
Assistência e Desenvolvimento
Social (SADS), além de entidades
beneficentes que fazem a distribuição à comunidade carente.
“Sabemos da importância desta

campanha para as famílias carentes, e sei também o quanto a
população iperoense é solidária
e esta sempre disposta a ajudar
o próximo, principalmente para
aqueles que mais precisam”,
disse o secretário de Assistência
e Desenvolvimento Social.
Para aqueles que desejam fazer
a doação diretamente na sede
do Fundo Social de Solidariedade, dirigir-se a rua Costa e
Silva, 175 - Vila Esmeralda, ao
lado da Casa Cidadão, ou entrar
em contato pelo telefone 32661198. ■

Guardas Civis Municipais
recebem divisas
Na manhã da última quinta-feira (23), foram entregues a 19
Guardas Civis Municipais divisas
referentes à última promoção ao
posto imediatamente superior,
simbolizando a patente que cada
Guarda Civil representa.
As divisas entregues dão cumprimento à lei 13.022 de 8 de agosto
de 2014, que garante a progressão
de carreira à classe de Guardas.
O Gestor de Segurança Pública e
Patrimonial, José Daniel Machado,
comentou sobre a promoção à
equipe, “Gostaria de agradecer ao

prefeito municipal pelo empenho
em conceder essa promoção, inclusive como forma de reconhecimento aos serviços prestados pela
instituição à sociedade Iperoense”.
O prefeito municipal, também
destacou a importância da Guarda Civil na cidade e parabenizou
todo o trabalho feito pela equipe.
“A Guarda Civil Municipal vem
desenvolvendo um trabalho muito
importante para a população, todo
esse esforço deve ser reconhecido.
Parabéns a todos!” ■

LEILÃO

Violões autografados da dupla Zezé di
Camargo e Luciano serão leiloados em
prol do Fundo Social
Marcando a vinda da dupla Zezé di Camargo e Luciano
ao município na última edição
da Iperó Fest 2019, dois violões
autografados foram doados pelos cantores. Os violões começaram a ser leiloados online a partir
do dia 20 de Maio e o arremate
será destinado ao Fundo Social
de Solidariedade de Iperó.
Os dois violões autografados
são do modelo Memphis Ac 39
e terão como valor mínimo de
lance R$ 3.000,00 cada, caso
o mesmo chegue nesse valor
ou mais, o leilão será encerrado

no dia 19 de junho; nesta data, a
partir das 10h, serão feitos lances
onlines junto ao leiloeiro. Já com
lances condicionais (lance menor
do valor mínimo), o leilão poderá
ficar sob análise, po dendo haver
possibilidade de reabertura, com
uma nova data de término.
Os interessados a participar
do leilão podem entrar no site
https://www.sumareleiloes.com.
br/ e fazer um lance. Para mais
informações sobre o leilão, o contato deve ser feito com a empresa
responsável - Sumaré Leilões, (19)
3803-9000. ■

OPEN
FIGHT
INFRAESTRUTURA

Evento de lutas marciais,
chega em Iperó
Com apoio da Prefeitura,
através da Divisão de Esportes, Iperó
recebe o Open Fight Festival, dia 26
de maio, no Polo Cultural. O evento,
realizado pela Federação Paulista de
Muay Thai (FPTHAI) e pelo clube de
luta AKAMEI, além de promovido
pela Academia Atlética, contará com
lutas de Boxe, Kickboxing e Muay
Thai na categoria amadora e profissional. A pesagem dos lutadores
começa às 08h.
O Open Fight também terá a presença da Campeã Mundial de Muay
Thai, Michele Santana – dona do
cinturão conquistado na Tailândia.

A Programação ainda conta com o
Desafio Internacional de Full Contact e sorteio de prêmios ao público.
Além disso, o evento contará
com a venda de comes e bebes
realizada pelas barracas do Fundo
Social de Solidariedade do município. A entrada para evento requer
1kg de alimento não perecível ou
compra do ticket (que se equipara
ao alimento) no valor de R$ 3,00.
Interessados podem entrar em
contato com a organização através
do telefone (15) 99732-7495. O
Polo Cultural fica localizado na Rua
Luís Rossi, Jardim Irene. ■

