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ATOS OFICIAIS
COMUNICADO - PROCESSO ITESP 841/2005
COMISSÃO DE SELEÇÃO DE IPERÓ
EDITAL 01/2019
Processo Seletivo para o acesso aos Planos Públicos de Valorização e Aproveitamento dos Recursos Fundiários, visando o ingresso nos LOTES
RURAIS VAGOS OU QUE VIEREM A VAGAR, localizados no Assentamento Bela Vista, instalado
no município de Iperó, Estado de São Paulo.
A Fundação Instituto de Terras do Estado de São
Paulo “José Gomes da Silva” – ITESP, por intermédio da Comissão de Seleção de Iperó, Estado
de São Paulo, nos termos da Lei 4.957, de 30 de
Dezembro de 1985, alterada pela Lei 16.115,
de 14 de Janeiro de 2016 e, de acordo com os
artigos 15 a 23 do Decreto 62.738, de 31 de
Julho de 2017 e itens 134 a 149 do Manual de
Procedimentos dos Assentamentos Estaduais
da Fundação ITESP, aprovado pela Portaria
Itesp 131, de 7 de Novembro de 2018, torna
público o Processo Seletivo para o acesso aos
Planos Públicos de Valorização e Aproveitamento dos Recursos Fundiários, visando o ingresso
NOS LOTES RURAIS VAGOS OU QUE VIEREM
A VAGAR, durante o prazo de validade da lista
dos candidatos habilitados e classificados neste
processo seletivo, localizados no assentamento
rural estadual instalado no Município de Iperó,
Estado de São Paulo, mediante permissão de
uso dos lotes agrícolas outorgada aos trabalhadores rurais selecionados, os quais destinam-se
a efetiva exploração agropecuária e uso sustentável, sendo regido pelas presentes instruções ,
que constituem parte integral deste edital, para
todos os efeitos.
I – DA SELEÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS: A seleção
dos beneficiários será classificatória e exclusiva
de trabalhadores rurais sem terras ou com terras insuficientes para a sua subsistência, nos
termos do parágrafo 3º do art. 1º e art. 7º, do
Decreto 62.738/2017.
II – DOS LOTES AGRÍCOLAS DISPONÍVEIS E
RESPECTIVOS ASSENTAMENTOS: O presente
procedimento administrativo objetiva a seleção
dos beneficiários para o ingresso nos lotes agrícolas vagos ou que vierem a vagar ,localizado
no Assentamento Bela Vista, instalado no município de Iperó, Estado de São Paulo, durante
o período de validade da Lista de Candidatos
Habilitados e Classificados ,nos termos do art.
7º e 23, do Decreto 62.738/2017.
III – DOS CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO DOS CANDIDATOS: Para fins de classificação dos candidatos, foram definidos pela Comissão de Seleção
os seguintes critérios de pontuação: 1.Histórico
Ocupacional: 1.1. Titular 1: Experiência Agricultura Comprovada: 02 pontos por ano; 1.2. Titular 2: Experiência Agricultura Comprovada: 02
pontos por ano; Teto Único para Titular 1 e Titular 2: 40 pontos, somadas as pontuações dos
Titulares 1 e 2, aplica-se o Teto Único; 2. Histórico de Moradia: Município de Iperó : 01 ponto
por ano, Teto: 12 pontos; 3. Histórico de Moradia: 3.1. Local de moradia: 3.1.1. Assentamento (agregado): 02 pontos por ano; 3.1.2. Sítio,
Chácara ou Fazendas: 01 ponto por ano, Teto
Único para locais de Moradia: 6 pontos; 4. Dependentes Legais (Composição Familiar): Filhos,
Enteados, Dependentes por Tutela Legal do Titular até 21 (vinte e um) anos: 02 pontos por dependente, Teto Único para dependentes legais:

04 pontos; 5. Força de Trabalho : 1 ponto por membro da força de trabalho, sendo : 16 a 45 anos : 03
pontos; 46 a 60 anos : 02 pontos; 61 anos acima
: 1 ponto; Teto Único para composição familiar: 12
pontos. Havendo empate na lista de classificação,
terá preferência o candidato que melhor atender ao
disposto no Art. nº 22, do decreto nº 62.738/17.
IV – DA DATA LIMITE PARA UTILIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO BANCO DE DADOS: Para
efeito de análise, classificação e elaboração da Lista
dos Candidatos Habilitados e Classificados, a Comissão de Seleção estabeleceu a data limite de 04 de
setembro de 2019 para utilização das informações
contidas no banco de dados, nos termos do Parágrafo Único do art. 15 do Decreto 62.738/2017.
V – DO CADASTRO: Poderão participar do presente
processo seletivo os trabalhadores rurais que estejam regularmente inscritos no cadastro da Fundação
ITESP até a data limite estabelecida pela Comissão
de Seleção de Iperó para utilização das informações
contidas no banco de dados, nos termos do art. 7º
da Lei 4.957/1985 e parágrafo 3º do art. 1º e parágrafo único do art. 15 do Decreto 62.738/2017.
Para a efetivação do cadastro na Fundação ITESP,
obedecida a data limite estabelecida pela Comissão
de Seleção para utilização das informações contidas
no banco de dados, os trabalhadores rurais deverão
estar munidos dos seguintes documentos originais,
com a finalidade de comprovar os critérios obrigatórios mínimos para aprovação do cadastro do candidato aos planos públicos: Cédula de Identidade (RG)
e comprovante de inscrição no Cadastro de Pessoas
Físicas (CPF); Escritura Pública de Emancipação, lavrada no Tabelião de Notas e devidamente averbada
no Registro Civil respectivo, ou realizada por meio
judicial, se for o caso; Certidão de Casamento; Documento que comprove a sociedade de fato, no caso
de União Estável; Certidão de Nascimento; Atestado
de antecedente criminal, emitido pela Secretaria de
Segurança Pública do Estado de São Paulo; Carteiras de Trabalho; Declaração de não ser proprietário
cotista, acionista ou sócio no exercício de atividade
empresarial; Declaração de que não exerce função
pública, em órgãos da administração direta, autarquias, fundações, ou em órgãos paraestatais civis ou
militares, ou de estar investido em atribuições parafiscais da administração pública federal, estadual ou
municipal; Extrato de Informações Previdenciárias
junto ao Cadastro Nacional de Informações Sociais –
CNIS, obtido junto ao INSS; Declaração ou Certidão
obtida junto ao Cartório de Registro de Imóveis, caso
o casal, ou de forma individual, sejam proprietários
de imóvel rural; Conta de Água, Conta de Energia
Elétrica, carnê do Imposto Predial e Territorial Urbano
ou contrato de locação em nome do candidato, para
fins de comprovação de residência permanente, por
mais de dois (2) anos ininterruptos na região Sudoeste, considerados os últimos 10 (dez) anos (parágrafo
3º, do art. 1º do Decreto 62.738/2017; Comprovação
do tempo de trabalho na atividade rural, por meio
dos documentos enumerados no artigo 9º do Decreto Estadual 62.738/2017 e seus incisos; Declaração
de não ter sido beneficiário de programa de reforma
agrária ou de planos públicos de valorização dos recursos fundiários, estadual ou federal, salvo por separação do casal; Declaração de não auferir renda
familiar proveniente de atividade não agrária superior
a três salários mínimos mensais ou superior a um salário mínimo per capita, nos termos do parágrafo 3º
do art. 7º da Lei 4.957/1985 e parágrafo 1º do art.
8º do Decreto 62.738/2017. O exercício na atividade rural deverá ser rural deverá ser comprovado pela

apresentação dos seguintes documentos: I –
carteira de trabalho com registro de atividade
agrícola; II – notas fiscais ou outros documentos
fiscais que demonstrem a compra de produtos/
insumos agropecuários; III – comprovante de
empréstimo bancário para fins de atividade rural; IV – declaração anual de produtor – DIAP
(declaração de informações e apuração) ou
DIAC (documento de informação e atualização cadastral do ITR – Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural); V – bloco de notas de
produtor rural e/ou notas fiscais de compra e
venda realizadas pelo produtor rural, em nome
do candidato; VI – contratos de arrendamento,
parceria ou comodato rural; VII – outros documentos especificados em portaria editada pela
Fundação ITESP, nos termos do art. 9º do Decreto 62.738/2017. É critério obrigatório para
aprovação do cadastro do candidato aos planos
públicos, além daqueles previstos no parágrafo
3º do artigo 7º da Lei 4.957, de 30 de Dezembro de 1985, que o candidato não seja ocupante irregular em lote de assentamento estadual
ou federal, nos termos do art. 17, do Decreto
62.738/2017.
VI – DA INABILITAÇÃO DO CANDIDATO: O
candidato será inabilitado pela Comissão de
Seleção caso não comprove os requisitos legais previstos na Lei 4.957/1985, alterada pela
Lei 16.115/2016, regulamentada pelo Decreto
62.738/2017 e/ou verifique-se o impedimento
previsto no art. 17 do Decreto 62.738/2017.
Sem prejuízo das sanções criminais cabíveis, a
qualquer tempo, a Comissão de Seleção poderá
inabilitar o cadastro do candidato, se verificadas
falsidades de documentos e declarações ou irregularidade no processo seletivo.
VII – DA ENTREVISTA TÉCNICA E APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS:
Os candidatos cadastrados e interessados na
participação neste Processo Seletivo deverão
comparecer no período de 09 a 30 de setembro de 2019, para a realização da inscrição e
agendamento da Entrevista Técnica e comprovação das informações contidas no cadastro,
mediante a apresentação dos documentos
comprobatórios, observada a data limite de 04
de setembro de 2019, estabelecida pela Comissão de Seleção em reunião realizada em 04
de agosto de 2019, para utilização das informações contidas no banco de dados, junto ao
escritório do Grupo Técnico de Campo de Sorocaba, localizado na Rua Pacaembu, 320 – Jardim Paulistano- Sorocaba, com telefone sob nº
15-3417-3109. Os candidatos cadastrados na
Fundação ITESP, que não comparecerem para
agendar a entrevista técnica e apresentação dos
documentos comprobatórios no período acima
mencionado, serão inabilitados pela Comissão
de Seleção. O não comparecimento do candidato na data e horário estipulados para a realização da Entrevista Técnica e apresentação dos
documentos comprobatórios, acarretará na sua
inabilitação pela Comissão de Seleção. Para saneamento de possíveis impedimentos legais, os
candidatos deverão apresentar no ato da entrevista técnica, cópias dos seguintes documentos
passíveis de alterações: Extrato de Informações
Previdenciárias junto ao Cadastro Nacional de
Informações Sociais – CNIS; Carteiras de Trabalho; Atestado de antecedente criminal, emitido
pela Secretaria de Segurança Pública do Estado
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de São Paulo; Conta de água, Conta de Energia Elétrica, carnê do Imposto Predial e Territorial Urbano ou Contrato de Locação em nome
do candidato, para fins de comprovação de
residência permanente, por mais de dois (2)
anos ininterruptos na região Sudoeste, considerados os últimos 10 (dez) anos; e, Comprovação do tempo de trabalho na atividade
rural, por meio dos documentos enumerados
no artigo 9º do Decreto Estadual 62.738/2017
e seus incisos.
VIII – DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE: Havendo empate na lista de classificação terá preferência, na seguinte ordem, o candidato que:
I – exercer atividades rurais compatíveis com a
forma de exploração preconizada para o projeto de assentamento; II – tiver família mais
numerosa, cujos membros exerçam atividade
agropecuária; III – comprovar maior tempo de
trabalho agrícola; IV – for dependente legal ou
agregado(a) de beneficiário(a) assentado(a); V
– for mulher que, independentemente do seu
estado civil, seja responsável pela maior parte
do sustento material de seus dependentes; VI
– integrar acampamento situado no município
em que está localizado o projeto de assentamento, nos termos do art. 22 do Decreto
62.738/2017.
IX – DAS LISTAS DOS CANDIDATOS CADASTRADOS, PROVISÓRIA, INABILITADOS E DOS
CANDIDATOS HABILITADOS: A LISTA DOS
CANDIDATOS CADASTRADOS encontra-se
afixada no mural de avisos do escritório do
Grupo Técnico de Campo de Sorocaba no Site
do ITESP para conhecimentos dos candidatos. A LISTA PROVISÓRIA DOS CANDIDATOS
PONTUADOS E INABILITADOS será publicada
no Diário Oficial do Estado de São Paulo, no
Site do ITESP e afixada no quadro de avisos
do escritório do Grupo Técnico de Sorocaba,
após a análise da Entrevista Técnica e dos documentos comprobatórios pela Comissão de
Seleção, para conhecimento dos candidatos
e eventual interposição de recurso com efeito
suspensivo, nos termos do art. 23 do Decreto
62.738/2017. O candidato interessado poderá interpor recurso, com efeito suspensivo, no
prazo de quinze (15) dias a contar a publicação da LISTA PROVISÓRIA DOS CANDIDATOS
PONTUADOS E INABILITADOS na Imprensa
Oficial do Estado de São Paulo, endereçado
ao Presidente da Comissão de Seleção e protocolado no escritório do Grupo Técnico de
Campo de Sorocaba, situado a Rua Pacaembu, 320, Jardim Paulistano, Sorocaba, Estado de São Paulo, que deverá ser submetido
à apreciação da Comissão de Seleção, nos
termos do art. 23 do Decreto 62.738/2017.
A LISTA DOS CANDIDATOS HABILITADOS E
CLASSIFICADOS, homologada pelo Diretor
Executivo da Fundação ITESP, será publicada
no Site do ITESP e afixada no quadro de avisos
do escritório do Grupo Técnico de Campo de
Sorocaba e terá VALIDADE DE SEIS (6) MESES
CONTADOS A PARTIR DE SUA PUBLICAÇÃO
no Diário Oficial do Estado de São Paulo, nos
termos do art. 23 do Decreto 62.738/2017.
Sorocaba, 21 de agosto de 2019
Dailton da Silva Caldas
Presidente da Comissão de Seleção
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Edital 02/2019
Comunicado Processo Itesp 841/2005 Comissão de
Seleção de Iperó Edital 01/2019 Processo Seletivo
para o acesso aos Planos Públicos de Valorização e
Aproveitamento dos Recursos Fundiários, visando o
ingresso por meio da INDENIZAÇÃO DAS BENFEITORIAS EXISTENTES NO LOTE AGRÍCOLA 07, localizado
no Assentamento Bela Vista, instalado no município
de Iperó, Estado de São Paulo.
A Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo “José Gomes da Silva” – ITESP, por intermédio da
Comissão de Seleção de Iperó, Estado de São Paulo, nos termos da Lei 4.957, de 30 de Dezembro de
1985, alterada pela Lei 16.115, de 14 de Janeiro de
2016 e, de acordo com os artigos 15 a 23 do Decreto
62.738, de 31 de Julho de 2017 e itens 134 a 149
do Manual de Procedimentos dos Assentamentos
Estaduais da Fundação ITESP, aprovado pela Portaria
Itesp 131, de 7 de Novembro de 2018, torna público
o Processo Seletivo para o acesso aos Planos Públicos de Valorização e Aproveitamento dos Recursos
Fundiários, visando o ingresso por meio da indenização das benfeitorias existentes no lote agrícola 07
do candidato habilitado e classificado neste processo
seletivo, localizado nos assentamento estadual Bela
Vista no município de Iperó, Estado de São Paulo,
cujos beneficiários titulares, solicitaram a desistência
da exploração do lote, cujo lote mediante permissão
de uso, destinava-se a efetiva exploração agropecuária e uso sustentável, sendo regido pelas presentes
instruções, que constituem parte integrante deste
edital, para todos os efeitos.
I – DA SELEÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS: A seleção dos
beneficiários será classificatória e exclusiva de trabalhadores rurais sem terras ou com terras insuficientes
para a sua subsistência, nos termos do parágrafo 3o
do art. 1o e art. 7o, do Decreto 62.738/2017.
II – DO LOTE AGRÍCOLA DISPONÍVEL E RESPECTIVO
ASSENTAMENTO: O presente procedimento administrativo objetiva a seleção dos beneficiários para o
ingresso no seguinte lote agrícola, constante do processo Itesp no 335/2002, a saber:
lote 01- Assentamento Bela Vista, localizado no município de Iperó, Estado de São Paulo, nos termos do
art. 7o e 23, do Decreto 62.738/2017 e itens 134 a
149 do Manual de Procedimentos dos Assentamentos Estaduais da Fundação ITESP, aprovado pela Portaria Itesp 131, de 7 de Novembro de 2018.
III – DOS CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO DOS CANDIDATOS: Para fins de classificação dos candidatos, foram definidos pela Comissão de Seleção os seguintes
critérios de pontuação: 1.Histórico Ocupacional: 1.1.
Titular 1: Experiência Agricultura Comprovada: 02
pontos por ano; 1.2. Titular 2: Experiência Agricultura Comprovada: 02 pontos por ano; Teto Único para
Titular 1 e Titular 2: 40 pontos, somadas as pontuações dos Titulares 1 e 2, aplica-se o Teto Único; 2. Histórico de Moradia: Município de Iperó : 01 ponto por
ano, Teto: 12 pontos; 3. Histórico de Moradia: 3.1.
Local de moradia: 3.1.1. Assentamento (agregado):
02 pontos por ano; 3.1.2. Sítio, Chácara ou Fazendas: 01 ponto por ano, Teto Único para locais de Moradia: 6 pontos; 4. Dependentes Legais (Composição
Familiar): Filhos, Enteados, Dependentes por Tutela
Legal do Titular até 21 (vinte e um) anos: 02 pontos
por dependente, Teto Único para dependentes legais:
F04 pontos; 5. Força de Trabalho : 1 ponto por
membro da força de trabalho, sendo : 16 a 45 anos
: 03 pontos; 46 a 60 anos : 02 pontos; 61 anos
acima : 1 ponto; Teto Único para composição familiar: 12 pontos. Havendo empate na lista de classificação, terá preferência o candidato que melhor
atender ao disposto no Art. no 22, do decreto no
62.738/17.
IV – DA DATA LIMITE PARA UTILIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO BANCO DE DADOS:
Para efeito de análise, classificação e elaboração da

Lista dos Candidatos Habilitados e Classificados, a Comissão de Seleção estabeleceu a data limite de 04 de setembro
de 2019 para utilização das informações
contidas no banco de dados, nos termos
do Parágrafo Único do art. 15 do Decreto
62.738/2017.
V – DO CADASTRO: Poderão participar do
presente processo seletivo os trabalhadores rurais que estejam regularmente inscritos no cadastro da Fundação ITESP até
a data limite estabelecida pela Comissão
de Seleção de Iperó para utilização das
informações contidas no banco de dados,
nos termos do art. 7o da Lei 4.957/1985 e
parágrafo 3o do art. 1o e parágrafo único
do art. 15 do Decreto 62.738/2017. Para a
efetivação do cadastro na Fundação ITESP,
obedecida a data limite estabelecida pela
Comissão de Seleção para utilização das
informações contidas no banco de dados,
os trabalhadores rurais deverão estar munidos dos seguintes documentos originais,
com a finalidade de comprovar os critérios
obrigatórios mínimos para aprovação do
cadastro do candidato aos planos públicos:
Cédula de Identidade (RG) e comprovante
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
(CPF); Escritura Pública de Emancipação,
lavrada no Tabelião de Notas e devidamente averbada no Registro Civil respectivo, ou
realizada por meio judicial, se for o caso;
Certidão de Casamento; Documento que
comprove a sociedade de fato, no caso de
União Estável; Certidão de Nascimento;
Atestado de antecedente criminal, emitido
pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo; Carteiras de Trabalho;
Declaração de não ser proprietário cotista,
acionista ou sócio no exercício de atividade
empresarial; Declaração de que não exerce
função pública, em órgãos da administração direta, autarquias, fundações, ou em
órgãos paraestatais civis ou militares, ou de
estar investido em atribuições parafiscais
da administração pública federal, estadual
ou municipal; Extrato de Informações Previdenciárias junto ao Cadastro Nacional de
Informações Sociais – CNIS, obtido junto ao
INSS; Declaração ou Certidão obtida junto
ao Cartório de Registro de Imóveis, caso o
casal, ou de forma individual, sejam proprietários de imóvel rural; Conta de Água,
Conta de Energia Elétrica, carnê do Imposto Predial e Territorial Urbano ou contrato
de locação em nome do candidato, para
fins de comprovação de residência permanente, por mais de dois (2) anos ininterruptos na região Sudoeste, considerados
os últimos 10 (dez) anos (parágrafo 3o, do
art. 1o do Decreto 62.738/2017; Comprovação do tempo de trabalho na atividade
rural, por meio dos documentos enumerados no artigo 9o do Decreto Estadual
62.738/2017 e seus incisos; Declaração
de não ter sido beneficiário de programa
de reforma agrária ou de planos públicos
de valorização dos recursos fundiários, estadual ou federal, salvo por separação do
casal; Declaração de não auferir renda familiar proveniente de atividade não agrária
superior a três salários mínimos mensais ou
superior a um salário mínimo per capita,
nos termos do parágrafo 3o do art. 7o da
Lei 4.957/1985 e parágrafo 1o do art. 8o
do Decreto 62.738/2017. O exercício na
atividade rural deverá ser comprovado pela
apresentação dos seguintes documentos:

I – carteira de trabalho com registro de atividade agrícola; II – notas fiscais ou outros
documentos fiscais que demonstrem a compra de produtos/insumos agropecuários;
III – comprovante de empréstimo bancário
para fins de atividade rural; IV – declaração
anual de produtor – DIAP (declaração de informações e apuração) ou DIAC (documento de informação e atualização cadastral do
ITR – Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural); V – bloco de notas de produtor
rural e/ou notas fiscais de compra e venda
realizadas pelo produtor rural, em nome do
candidato; VI – contratos de arrendamento,
parceria ou comodato rural; VII – outros documentos especificados em portaria editada
pela Fundação ITESP, nos termos do art. 9o
do Decreto 62.738/2017. É critério obrigatório para aprovação do cadastro do candidato
aos planos públicos, além daqueles previstos
no parágrafo 3o do artigo 7o da Lei 4.957,
de 30 de Dezembro de 1985, que o candidato não seja ocupante irregular em lote de assentamento estadual ou federal, nos termos
do art. 17, do Decreto 62.738/2017.
VI – DA INABILITAÇÃO DO CANDIDATO: O
candidato será inabilitado pela Comissão
de Seleção caso não comprove os requisitos
legais previstos na Lei 4.957/1985, alterada
pela Lei 16.115/2016, regulamentada pelo
Decreto 62.738/2017 e/ou verifique-se o
impedimento previsto no art. 17 do Decreto
62.738/2017. Sem prejuízo das sanções criminais cabíveis, a qualquer tempo, a Comissão de Seleção poderá inabilitar o cadastro
do candidato, se verificadas falsidades de documentos e declarações ou irregularidade no
processo seletivo.
VII – DA ENTREVISTA TÉCNICA E APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS: Os candidatos cadastrados e interessados na participação neste Processo Seletivo
deverão comparecer no período de 09 a 30
de setembro de 2019, para a realização da
inscrição e agendamento da Entrevista Técnica e comprovação das informações contidas no cadastro, mediante a apresentação
dos documentos comprobatórios, observada
a data limite de 28 de fevereiro de 2019,
estabelecida pela Comissão de Seleção em
reunião realizada em 14 de dezembro de
2018, para utilização das informações contidas no banco de dados, junto ao escritório
do Grupo Técnico de Campo de Sorocaba,
localizado na Rua Pacaembur, 320 – Jardim
Paulistano – Sorocaba,Estado de São Paulo,
com telefone sob no 15-3417-3109. Os candidatos cadastrados na Fundação ITESP, que
não comparecerem para agendar a entrevista técnica e apresentação dos documentos
comprobatórios no período acima mencionado, serão inabilitados pela Comissão de Seleção. O não comparecimento do candidato
na data e horário estipulados para a realização da Entrevista Técnica e apresentação dos
documentos comprobatórios, acarretará na
sua inabilitação pela Comissão de Seleção.
Para saneamento de possíveis impedimentos legais, os candidatos deverão apresentar
no ato da entrevista técnica, cópias dos seguintes documentos passíveis de alterações:
Extrato de Informações Previdenciárias junto
ao Cadastro Nacional de Informações Sociais
– CNIS; Carteiras de Trabalho; Atestado de
antecedente criminal, emitido pela Secretaria
de Segurança Pública do Estado de São Paulo; Conta de água, Conta de Energia Elétrica,
carnê do Imposto Predial e Territorial Urbano

ou Contrato de Locação em nome do
candidato, para fins de comprovação de
residência permanente, por mais de dois
(2) anos ininterruptos na região Sudoeste,
considerados os últimos 10 (dez) anos; e,
Comprovação do tempo de trabalho na
atividade rural, por meio dos documentos enumerados no artigo 9o do Decreto
Estadual 62.738/2017 e seus incisos.VIII –
DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE: Havendo empate na lista de classificação terá
preferência, na seguinte ordem, o candidato que: I – exercer atividades rurais
compatíveis com a forma de exploração
preconizada para o projeto de assentamento; II – tiver família mais numerosa,
cujos membros exerçam atividade agropecuária; III – comprovar maior tempo de
trabalho agrícola; IV – for dependente
legal ou agregado(a) de beneficiário(a)
assentado(a); V – for mulher que, independentemente do seu estado civil, seja
responsável pela maior parte do sustento
material de seus dependentes; VI – integrar acampamento situado no município
em que está localizado o projeto de assentamento, nos termos do art. 22 do
Decreto 62.738/2017.
IX – DAS LISTAS DOS CANDIDATOS CADASTRADOS, PROVISÓRIA, INABILITADOS E DOS CANDIDATOS HABILITADOS:
A LISTA DOS CANDIDATOS CADASTRADOS encontra-se afixada no mural de
avisos do escritório do Grupo Técnico de
Campo de Sorocaba e no Site do ITESP
para conhecimentos dos candidatos. A
LISTA PROVISÓRIA DOS CANDIDATOS
PONTUADOS E INABILITADOS será publicada no Diário Oficial do Estado de
São Paulo, no Site do ITESP e afixada no
quadro de avisos do escritório do Grupo
Técnico de Campo de Sorocaba, após a
análise da Entrevista Técnica e dos documentos comprobatórios pela Comissão de Seleção, para conhecimento dos
candidatos e eventual interposição de
recurso com efeito suspensivo, nos termos do art. 23 do Decreto 62.738/2017.
O candidato interessado poderá interpor
recurso, com efeito suspensivo, no prazo
de quinze (15) dias a contar a publicação da LISTA PROVISÓRIA DOS CANDIDATOS PONTUADOS E INABILITADOS na
Imprensa Oficial do Estado de São Paulo,
endereçado ao Presidente da Comissão
de Seleção e protocolado no escritório do
Grupo Técnico de Campo de Sorocaba,
situado na Rua Pacaembu, 320 – Jardim
Paulistano-Sorocaba, Estado de São Paulo, que deverá ser submetido à apreciação da Comissão de Seleção, nos termos
do art. 23 do Decreto 62.738/2017. A
LISTA DOS CANDIDATOS HABILITADOS
E CLASSIFICADOS, homologada pelo Diretor Executivo da Fundação ITESP, será
publicada no Site do ITESP e afixada no
quadro de avisos do escritório do Grupo
Técnico de Campo de Sorocaba e terá
VALIDADE DE SEIS (6) MESES CONTADOS
A PARTIR DE SUA PUBLICAÇÃO no Diário
Oficial do Estado de São Paulo, nos termos do art. 23 do Decreto 62.738/2017.
Sorocaba, 21 de Agosto de 2019
Dailton da Silva Caldas Presidente
da Comissão de Seleção
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LOCAL: Prefeitura de Iperó/ Paço Municipal – Av. Santa Cruz,
355
Jardim Santa Cruz – Iperó-SP
DATA: 04.09.2019 - HORÁRIO: 09h30min
CARGO: COORDENADOR PEDAGÓGICO - Classificado de nº
14º.

Portaria nº 216, de 12 de Agosto de 2019 – Instaura Procedimento Administrativo Disciplinar para apuração dos fatos envolvendo conduta do servidor E.C.S., Matrícula 7761,
com fundamentos nos artigos. 165, IX da Lei Municipal nº
19/1992.
.
Orientações:
_________________________
1- Os candidatos deverão apresentar cópias acompanhadas das
Vanderlei Polizeli
vias originais da Carteira de Identidade (RG), Comprovação de
Prefeito Municipal
no mínimo 5 (cinco) anos de efetivo exercício no magistério e
Diploma ou Certificado acompanhado do respectivo Histórico
Publicada nesta Secretaria em 12
Escolar no momento da atribuição;
de agosto de 2019.
2- A escolha do local de trabalho se for o caso, poderá ser efetivada por meio de procuração mediante apresentação do res_________________________
pectivo instrumento de mandato com firma reconhecida acomJoyce Helen Simão
panhado de cópias reprográficas do documento de identidade
Secretária de Governo
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 escoEDITAL DE CONVOCAÇÃO
lha no caso de não comparecimento ou de desistência dos que
CONCURSO PÚBLICO 01/2018
constarem com melhor classificação.
Mais informações podem ser obtidas diretamente na Divisão de
A Prefeitura de Iperó, por meio da Divisão de Recursos Huma- Recursos Humanos.
nos e da Secretaria da Educação, Cultura e Esportes, CONVOCA os classificados abaixo indicados para que compareçam
Iperó, 29 de agosto de 2019.
no dia e local indicados a fim de manifestarem interesse na
celebração de CONTRATO TEMPORÁRIO em razão do Edital
Divisão de Recursos Humanos
de Concurso Público nº 001/2018, em especial, no disposto
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes
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: 04.09.2019 - HORÁRIO: 09h30m
CARGO: AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL - Classificados de nº 51º e 52º.
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.
Mais informações podem ser obtidas diretamente na Divisão
de Recursos Humanos.
Iperó, 29 de agosto de 2019.
Divisão de Recursos Humanos
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2018
A Prefeitura de Iperó, por meio da Divisão de Recursos Humanos e da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, CONVOCA os candidatos abaixo relacionados para comparecimento
às repartições municipais para fins de provimento de cargo
em caráter efetivo.
A convocação seguirá a ordem de classificação dos candidatos, nos termos do Edital de Concurso Público n° 002/2018.
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TURISMO

SOB
UM NOVO OLHAR
INFRAESTRUTURA

Inscrições para o Iperó
Iperó permanece entre as cidades
inseridas no Mapa Brasileiro de Turismo Digital estão abertas
Foi divulgado na última
segunda-feira (26) no Diário
Oficial da União (DOU) a Portaria 271/2019 com o Mapa
do Turismo Brasileiro 20192021 atualizado. A Portaria
indica 2.694 municípios, que
compõem 333 regiões turísticas, onde Iperó permaneceu
entre as cidades inseridas no
mapa.
O Mapa do Turismo Brasileiro, que é atualizado a cada
dois anos, indica as regiões
a serem priorizadas pela Política Nacional de Turismo,
prevista na Lei 11.771/2008.
As localidades presentes no
mapa devem receber atenção
especial de planejamento, desenvolvimento e estímulo ao
setor. Iperó faz parte do mapa
desde a versão anterior, de
2017, que contava com 3.285
municípios, divididos em 328
regiões turísticas.
Na atual versão, houve uma
diminuição de 591 municípios
desde a última versão do

mapa. As localidades integrantes
foram indicadas pelos órgãos estaduais de turismo, em conjunto
com as instâncias de governança
regional, a partir de critérios previamente definidos.
O prefeito municipal, comentou
sobre a importância da presença
do município na versão atualizada. “A diminuição de centenas
de municípios presentes no mapa
por conta de rígidos critérios
demonstra a força que Iperó tem
no país. Conquistamos espaço
no mapa na versão de 2017, que
foi um reflexo de todo o trabalho
que está sendo desenvolvido para
fomentar o turismo na cidade e a
continuação nesta versão atualizada demonstra que continuamos no
caminho certo”.
Iperó - Histórias & Aventuras
Iperó faz parte da Região Turística História & Aventuras junto com os
municípios de Araçoiaba da Serra,
Capela do Alto, Sorocaba e Votorantim, dentro disso, está sendo

produzido o plano de desenvolvimento de Turismo Regional com
apoio do Senac de Sorocaba, que
tem previsão de término para dezembro deste ano.
O município já participou a
convite do Governo do Estado de
exposições e eventos importantes
voltados ao turismo, como a Avistar
- maior feira de observação de aves,
Avirrp - feira de turismo promovida
por agências de viagens de Ribeirão
Preto, WTM - feira internacional de
turismo e a Abav Expo - feira de
turismo que Iperó estará presente
novamente em setembro.
“Os eventos potencializam a visibilidade dos nossos atrativos para
pessoas do mundo inteiro, além
de demonstrarem o potencial de
nossa cidade diante todo o estado”
finaliza o prefeito Vanderlei.
Para mais informações sobre o
turismo na cidade, o Terminal Rodoviário conta com um posto de informações turísticas que fica aberto
de segunda a sexta-feira, das 8h
às 12h e das 13h às 17h, além dos
sábados, das 10h às 14h. ■

Se você gosta de produzir vídeos, participar de eventos culturais
e realizar entrevistas e tutoriais, não
deixe de se inscrever para o Projeto
‘Iperó Digital – Sob um novo olhar’,
promovido pela Prefeitura através
de sua Secretaria de Assistência e
Desenvolvimento Social (SADS) e
do Conselho Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente (CMDCA), em parceria com a Fundação
Telefônica.
No projeto você terá contato com
muita tecnologia e conhecimento
para falar sobre a nossa Iperó e, claro, aprender muito com isso! Então
fique ligado(a) porque as inscrições
vão até dia 03 DE SETEMBRO!
80 vagas estão disponíveis, sen-

do 40 para o núcleo do Centro
e 40 para George Oetterer. Para
se inscrever, basta ir até a Sede
dos Conselheiros (R. Praça Pedro
Albieri, s/n°, Jardim Brasil) ou até
o CRAS de George Oetterer (Rua
Anita, n°170, Jardim Monções),
entre 09h e 12h ou 13h às 16h.
Apenas poderão participar
jovens entre 12 e 17 anos devidamente matriculados na rede municipal de ensino e com residência
no bairro do núcleo escolhido. Se
o número de inscritos exceder o
número de vagas, haverá lista de
classificação e lista de espera. O
edital com mais informações pode
ser conferido através da seção de
atos do Jornal Oficial. ■

SEBRAE
AQUI
INFRAESTRUTURA

Sebrae realiza missão
empreendedora para a Feira
do Empreendedor 2019
O Sebrae Aqui de Iperó
disponibilizará transporte gratuito
aos empreendedores do município
interessados em participar da Feira
do Empreendedor, em São Paulo,
no dia 05 de outubro.
A missão empreendedora tem
por objetivo levar os empresários
das micro e pequenas empresas e
microempreendedores individuais
do município, bem como pessoas
interessadas em montar e formalizar o seu negócio, para conhecer o
maior evento de empreendedorismo
do país.
Os interessados devem procurar
a sede do Sebrae Aqui de Iperó,
localizada na Rua Rafaela Moreno,

110, até o dia 11 de setembro,
portando os documentos pessoais
e da empresa. Mais informações
podem ser obtidas na própria
sede ou através do telefone (15)
3266-4290.
As vagas são limitadas.
Feira do Empreendedor
Em sua oitava edição, a Feira
do Empreendedor do Sebrae-SP
conta com a presença de pequenas, médias e grandes empresas,
além de consultores do Sebrae,
em um espaço de oportunidades
para fechar negócios, expandir
conhecimentos e se atualizar sobre
o mundo empresarial. ■
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CULTURA
INFRAESTRUTURA

AMAMENTAÇÃO

Em celebração ao agosto dourado,
equipe de saúde dá palestra sobre
amamentação
A Prefeitura de Iperó, por meio da Secretaria de
Saúde, realizou palestras sobre
amamentação na UBS Cacilda
Fogaça de Almeida, em George
Oetterer, entre os dias 27 e 28
de agosto, a fim de celebrar
o Agosto Dourado — mês de
apoio ao aleitamento materno.
No dia 27, terça-feira, o papo
sobre amamentação foi com a

médica pediatra Gabriela Guazelli.
Já na manhã de quarta-feira, 28, as
Agentes Comunitárias de Saúde,
Diana Jane e Gaziani Andrade,
ambas formadas em nutrição,
comandaram a conversa. Nos dois
dias, 18 mães puderam interagir
e tirar as dúvidas sobre o assunto.
O Agosto Dourado intensifica
as informações da importância
da amamentação, promoven

do, também, a doação de leite
materno. A Sociedade Brasileira
de Pediatria tem um informativo sobre o mês, que pode ser
consultado através do link https://www.sbp.com.br/especiais/
agosto-dourado/. Dúvidas e mais
informações também podem ser
tiradas nas UBS de toda cidade.
Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3459-9999.■

FSS

Fundo Social de Solidariedade certifica
70 alunos
O Fundo Social de Solidariedade (FSS), na tarde da última
segunda-feira (26), certificou 70
alunos dos cursos de Assistente
de Cabeleireiro, nas modalidades coloração, hidratação,
penteado e escova, Corte de
Cabelo com Design, Design de
Sobrancelhas, Assentador de Pisos e Azulejos e Costura Básica.
Ofertados pelo FSS desde 2013
e já tendo certificado 3 mil pessoas, os cursos de até 20 horas
são destinados a qualificação
gratuita de munícipes que buscam a reinserção no mercado de

trabalho e o incremento da renda
familiar. Cada curso e oficina tem
suas peculiaridades e são realizados
no FSS de segunda a sexta-feira, nos
períodos da manhã (das 8 ao meio
dia) e da tarde (entre 13 e 17h).
“Há muitos profissionais atuantes
no município que se especializaram
por meio dos cursos do FSS e que,
hoje, possuem seu próprio negócio,
atuam como auxiliares em salões de
beleza ou utilizam o aprendizado
para complementar a renda, sem
contar aqueles alunos que acabaram se tornando multiplicadores”,
conta o secretário de assistência

social e responsável pelo FSS.
O prefeito vê as oportunidades disponibilizadas com bons
olhos “Num momento delicado
vivenciado pelo país, a oferta de
cursos que são capazes de criar
novas formas de geração de
renda e capacitar e qualificar a
população representa mais uma
alternativa para os iperoenses. O
número de participantes certificados demonstra isso. Parabenizo todos os envolvidos e desejo
que os alunos possam alcançar
bons frutos por meio desses
cursos”.■

Conheça o novo projeto
das praças de Iperó: Manhã
Cultural!
A partir do próximo sábado
(31), a Prefeitura de Iperó dá inicio
ao projeto Manhã Cultural, promovido pela Secretaria de Educação,
Cultura e Esportes em parceria
com a Secretaria de Saúde, Fundo
Social de Solidariedade, Guarda
Civil Municipal, Secretaria de Meio
Rural, Ambiente e Turismo e Projeto
Caminhando Contra as Drogas.
O projeto Manhã Cultural levará
às praças da cidade diversas atrações
gratuitas que prometem animar o

sábado dos iperoenses. Então anote
na agenda: próximo sábado, na
Praça Padre Calixto, a partir das 9h.
Comece seu sábado como preferir: se movimentando por meio
de atividades físicas, cortando o
cabelo, cuidando da saúde, se
deliciando com um algodão doce,
adotando uma muda para chamar
de sua, entre outras diversas atrações do Manhã Cultural. Confira
a programação completa e vem
aproveitar seu dia na Praça! ■
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SUAS
INFRAESTRUTURA

Iperó realiza 8ª Conferência Municipal
de Assistência Social
Com o tema “Assistência Social é um Direito:
Evolução e Desafios do SUAS
no Estado de São Paulo”, a 8ª
Conferência Municipal de Assistência Social acontece em
Iperó no dia 27 de setembro,
às 09h, na Câmara Municipal.
Três eixos serão debatidos,
sendo eles o Financiamento
do Sistema Único de Assistência Social (SUAS); a Gestão dos Serviços, Programas,

Projetos e Benefícios; e a Participação e Controle Social no SUAS.
Segundo o Conselho Municipal
de Assistência Social, a Conferência é democrática porque traz os
usuários para o centro do debate,
com o objetivo de discutir propostas avaliativas e propositivas.
Além disso, o Conselho também vem organizando algumas
pré-conferências para debater o
tema. No dia 16 de agosto, técnicos do SADS participaram da

conversa, já no dia 28 do mesmo
mês, o debate aconteceu em
George Oetterer junto aos usuários
do CRAS – Centro de Referência
de Assistência Social. A última
pré-conferência será em 13 de
setembro, na Estação Ambiental,
com os participantes do Programa Mutirão Social – Jardinagem.
Já a Conferência, no dia 27, é
aberta a todo público na Câmara
Municipal - localizada na Rua Raul
Benedito Guazzelli, Jardim Irene. ■

LIGA TEATRAL
INFRAESTRUTURA

Processo de seleção para novos
integrantes está aberto
Premiada em diversos
festivais nacionais e internacionais, a Liga Teatral realiza
audições para novos integrantes no dia 03 de setembro, terça-feira, às 18h. Para
participar, o candidato precisa
ter no mínimo 12 anos (até
21/09); portar os números de

RG e CPF e a autorização assinada
por um responsável, se menor de
idade. A audição será dividida em
duas etapas: primeiro uma avaliação grupal com exercícios e jogos
propostos e avaliados pelos atuais
integrantes da Liga e, depois, uma
avaliação individual feita pelo júri
composto de profissionais da área.

Os quatro primeiros colocados, que
atingirem 75% ou mais da nota
máxima, serão admitidos na Companhia como integrantes oficiais.
Então corre se inscrever através
do link https://docs.google.com/
forms/d/e/1FAIpQLScXZFbz2pb1n
WIqJF8jIo4sF5Q3rbjGzFjhI1UnzvW
wIUI4ow/viewform.■

PROJETO
MORADA ANCESTRAL
INFRAESTRUTURA

Em parceria com a
Prefeitura, Projeto realiza
oficinas na Antiga Estação
Ferroviária
Entre contação de histórias
sobre o Folclore Brasileiro para alunos do Ensino Fundamental e uma
Oficina de Terapia para integrantes
do Viva A Melhor Idade, o projeto
Morada Ancestral, em parceria
com a Prefeitura, através do Fundo
Social de Solidariedade (FSS), aplicou diversas atividades na Antiga
Estação Ferroviária durante as tardes de quinta, 29, e sexta-feira 30.
Alunos da Escola Dona Isaura
Jamas Fogaça puderam aprender
um pouco mais sobre as figuras

folclóricas nacionais, suas histórias e curiosidades sobre o tema.
Já na tarde de hoje, os idosos
do Projeto Viva A Melhor Idade
participaram de uma Oficina de
Terapia, com técnicas de relaxamento para aliviar o estresse e
estimular os sistemas do corpo.
O Projeto Morada Ancestral
tem como objetivo resgatar e
preservar saberes ancestrais, com
a prática de medicinas integrativas
habilitadas pelo SUS e conhecimentos sobre a história ancestral.■
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