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ATOS OFICIAIS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO 03/2018
A Prefeitura de Iperó, por meio da Divisão de Recursos Humanos e da Secretaria de Assistência e
Desenvolvimento Social, CONVOCA os classificados abaixo indicados para que compareçam no dia
e local indicados a fim de manifestarem interesse
na celebração de CONTRATO TEMPORÁRIO em
razão do Edital de Concurso Público nº 003/2018,
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° 003/2018.
LOCAL: Prefeitura de Iperó – Av. Santa Cruz, 355 –
Jardim Santa Cruz.
DATA: 02.10.2019 - HORÁRIO: 09h30m
CARGO: EDUCADOR DA CASA DE ACOLHIMENTO Classificado de nº 17º.
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, 26 de Setembro de 2019.
Divisão de Recursos Humanos
Secretaria de Assistência e
Desenvolvimento Social.
PORTARIA DO PODER LEGISLATIVO
MUNICIPAL
Portaria Nº 071/19 – Concede férias a funcionária
Antonia Nilda Segundo Gomes, RG: 24.735.996-8
(Assessor Parlamentar) referência “D”, no período
de 02/10/2019 à 11/10/2019, sendo 1/3 (um terço)
convertido em abono pecuniário.
Portarias n.º 071/2019 - Publicada e registrada nesta secretaria em 27 de setembro de 2019.
Luis Fernando Paula Leite
Presidente

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

ÓRGÃO OFICIAL DA PREFEITURA DE IPERÓ

ÓRGÃO OFICIAL DA PREFEITURA DE IPERÓ- 27.09.2019

JORNAL DE IPERÓ › 3

INCLUSÃO

Iperó participa do programa “Meu
emprego - Trabalho Inclusivo”
Agora empresas iperoenses e pessoas que possuem
algum tipo de deficiência
podem compor um município mais inclusivo através do
programa Meu “Emprego
- Trabalho Inclusivo”, apresentado no início de setembro
pelo Governo do Estado,
com o objetivo de criar incentivos para o aumento da
empregabilidade da pessoa
com deficiência na região.
O programa oferece benefícios tanto aos candidatos
com deficiência quanto aos
empregadores. Entre as ações
voltadas a esse primeiro público, estão a avaliação de perfil
profissional com a elaboração
de laudo médico, qualificação
empreendedora e profissional, orientação às exigências
do mercado de trabalho,
encaminhamento para vagas

de trabalho, emissão de carteira de trabalho e habilitação do
seguro-desemprego, e divulgação
de oportunidades de emprego.
Aos empregadores, o programa oferece apoio para a definição das vagas de trabalho,
encaminhamento de candidatos,
orientação para análise de funções, palestras de sensibilização
e apoio (emprego apoiado) no
processo inclusivo de empregabilidade da pessoa com deficiência
visando sua inclusão, permanência
e desenvolvimento profissional.
O prefeito municipal comentou sobre a iniciativa. “Políticas de
inclusão são sempre importantes
para que cidadãos que possuem
alguma deficiência sejam, de
fato, inseridos na sociedade,
conservem um emprego, progridam e se promovam. Inclusão
nada mais é do que um dever
nosso e um direito de todos”.

Como participar?
17 mil vagas em 61 modalidades
de curso de qualificação profissional gratuitos para a pessoa
com deficiência serão ofertadas
em todo o Estado, onde a Comissão Especial de Regimes de
Trabalho (CERT) fará a seleção
dos candidatos com a intermediação do Centro Paula Souza.
Pessoas interessadas nos cursos e empresas interessadas no
cadastro ao programa devem
acessar o site www.trabalhoinclusivo.sp.gov.br para preencher a ficha de seus interesses.
Dúvidas e auxílio para o preenchimento do cadastro podem
ser realizados no PAT (Posto de
Atendimento ao Trabalhador)
de Iperó, localizado na Casa do
Cidadão no endereço Rua Costa e Silva, 195, Vila Esmeralda.
O telefone é (15) 3266-3953.■

LACRE DO BEM

Troque lacres por uma cadeira de
rodas!
Na foto, estão a dona
Solange e a dona Benedita,
contribuintes assíduas da
campanha Lacre do Bem,
que promove a reciclagem
de lacres de alumínio em
troca da aquisição de cadeiras de rodas para pessoas com deficiência física.
Para colaborar com esse
lindo projeto solidário, basta

realizar a doação de lacres ao
Fundo Social de Solidariedade. A
cada 140 garrafas de 2L cheias
de lacres, uma cadeira de rodas
é direcionada a quem necessita.
Há cinco anos no município,
através do Fundo Social de Solidariedade em parceria com a
concessionária CCR/Via Oeste, o
Lacre do Bem já conquistou 10 cadeiras de rodas com a contribuição

de muitas pessoas solidárias
como a Solange e a Benedita.
Então faça como elas: separe
seus lacrinhos e os transforme
em amor com uma doação!
O Fundo Social funciona das
08h às 17h, na Rua Costa e
Silva, 175, Vila Marques. Dúvidas podem ser tiradas através do telefone (15) 3266-1198.
Espalhe essa iniciativa!■

SOLIDARIEDADE
INFRAESTRUTURA

Mais de 100 famílias
são beneficiadas com a
“Campanha do Agasalho
2019’’
O Fundo Social de Solidariedade contabilizou cerca de 7.255
peças de roupas arrecadadas até
o fechamento da “Campanha do
Agasalho 2019”, no início do mês.
Somente em sua sede foram entregues kits de agasalhos para mais
de 100 famílias, que foram cadastradas no decorrer da campanha, o
restante das doações foram direcionadas às entidades do município.
A Campanha do Agasalho é
uma iniciativa do Fundo Social de
São Paulo ligado ao Governo do
Estado, em parceria com entidades públicas, privadas e sociedade
civil, desenvolvido em Iperó pelo
FSS em conjunto com a Prefeitura.
A campanha cumpriu seu principal objetivo que foi coordenar ações

de arrecadação de itens de inverno,
dentro do município, para ajudar
pessoas em situação de vulnerabilidade a enfrentar períodos de frio.
“Foi demonstrado mais uma
vez o quanto nossos munícipes
são solidários, este é um gesto de
amor e compreensão às famílias
desassistidas. Gostaria de agradecer a todos que participaram, pelo
grande gesto”, disse o prefeito.
O FSS recebe doações durante
todo ano, mas é intensificado por
meio da campanha no período de
inverno. Os interessados em contribuir podem contribuir com itens
de inverno, em bom estado de conservação, doando diretamente na
sede do Fundo Social na rua Costa
e Silva, nº 175, na Vila Esmeralda. ■
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SETEMBRO
AMARELO
INFRAESTRUTURA

EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Semana da Árvore é marcada por
diversas ações ambientais
A Semana da Árvore,
que aconteceu de 16 a 22
de setembro, marcou Iperó
com muitas ações ambientais.
Mais de 120 mudas de árvores
nativas foram plantadas; mais
de 160 doadas; nascente e
mata ciliar ganharam ações
de recuperação; crianças,
jovens e idosos participaram
de atividades ambientalmente
educativas e usuários das redes sociais puderam se envolveram no desafio de fotos das
árvores iperoenses mais lindas.
No primeiro dia, os munícipes que passavam pela
Subprefeitura, em George
Oetterer, e pela Rodoviária
Municipal receberam mudas
de árvores através do ‘Pedágio Ecológico’. No segundo dia, um grande plantio
de mudas foi realizado no
bairro Bela Vista; na Rua
Odacir Canatelli (Novo Horizonte); e na Avenida Geraldo
Antônio Andrade (Portal).
O terceiro dia da Semana
foi marcada pela educação
ambiental. Alunos das escolas municipais ‘Dr.ª Neide
Fogaça de Lima’ e ‘Prof.ª
Pedrina de Campos Pedrozo
Rosa’ visitaram os espaços da
Estação Ambiental ‘Benedito
Galvão Sobrinho’. Na aula
ao ar livre, os alunos conhe-

ceram o processo de produção
das mudas plantadas na cidade e
doadas aos munícipes; estimularam
os cinco sentidos com o jardim
sensorial; desfrutaram da sala de
leitura; e participaram de diversas
atividades que ampliaram seus
conhecimentos em meio ambiente.
O mesmo aconteceu no quarto
dia com a visita de 60 crianças do
Projeto Bem Me Quer a Estação
Ambiental. Os idosos também se
envolveram nas atividades da Semana. Os participantes do Ceconti
e do Viva A Melhor Idade visitaram
a Estação Ambiental e a Nascente
Modelo Três Corações. Ao todo,
50 idosos puderam dialogar sobre
a importância dos bens naturais,
de sua recuperação e preservação.
No quinto dia, a nascente e a
mata ciliar do bairro Bacaetava
ganharam ações de recuperação
e preservação. O local ainda contou com a visita dos alunos da
escola municipal ‘Roque Ayres de
Oliveira’, que aprenderam sobre
a importância das nascentes para
o ecossistema e sobre a biodiversidade local. No mesmo dia,
Iperó se juntou a Tatuí, Sorocaba,
Porto Feliz, Itu, Ibiúna, Mairinque,
Cerquilho, Boituva, Piedade e
Salto de Pirapora na Hora Verde
- plantio simultâneo de mudas.
Já no Dia Da Árvore, a campanha
nas redes sociais que chamava os munícipes para postar fotos de árvores

iperoenses com as hashtags
#PMI #Serat #Iperverde #Ipero
foi concluída.
Dezenas de usuários postaram
suas fotos ao longo da semana
e as mais lindas foram escolhidas para compor o post em
homenagem ao Dia da Árvore.
Por fim, no último dia da Semana, os munícipes foram convidados a participarem do Dia
Mundial Sem Carro, uma ação
global que traz a reflexão sobre
o uso excessivo de automóveis
e propõe o desafio de formas
alternativas de mobilidade durante o dia a fim de diminuir
a emissão de gases poluentes.
O prefeito municipal comentou sobre as ações desenvolvidas ao longo da semana.
“Com várias atividades que
promovem a preservação do
meio ambiente e, consequentemente, a qualidade de vida
de toda população, a Semana
da Árvore foi extremamente importante para a cidade. Além de
todos os plantios realizados, o
clima de consciência ambiental
também foi plantado. Ficamos
muito felizes com a participação
de todos, especialmente das
crianças, que desenvolvem o
amor pelo planeta desde cedo.
Vamos continuar trabalhando
por uma cidade cada vez mais
verde, consciente e ecológica”.■

Como ajudar e/ou procurar
ajuda?
O Ministério da Saúde
lembra que, apesar de pensamentos e sentimentos de querer
acabar com a própria vida possam ser insuportáveis e difíceis de
superar, existe ajuda disponível
para resolver esses problemas.
Se você está sofrendo, é importante conversar com alguém em
quem confie e, então, pedir ajuda.
Você pode entrar em contato com
serviços de suporte que te auxiliem,
como o CAPS (Centro de Atenção
Psicossocial), uma UBS ou o CVV
(Centro de Valorização da Vida).
Em Iperó, o CAPS fica localizado na Rua Francisco Pacheco
Machado, n°271, Jardim Irene.
O telefone é (15) 3266-4013.
Já o CVV pode ser contatado
pelo número 188, por email ou por
chat. O link para os serviços é https://www.cvv.org.br/quero-conversar/. O Centro realiza apoio emocional e prevenção do suicídio, atendendo voluntária e gratuitamente
todas as pessoas que querem e
precisam conversar, sob total sigilo.
Como ajudar um colega?
A sua atenção e a sua ajuda
podem salvar uma vida. Caso
tenha um parente, um colega de
trabalho, ou um colega de escola
que possa estar passando por

um momento difícil e dê sinais de
que pretende tirar a própria vida,
procure seguir essas recomendações do Ministério da Saúde:
- Encontre um momento apropriado e um lugar calmo para falar
sobre suicídio com essa pessoa.
Deixe-a saber que você está lá
para ouvir, ouça-a com a mente aberta e ofereça seu apoio.
- Incentive a pessoa a procurar
ajuda de profissionais de serviços
de saúde, de saúde mental, de
emergência ou apoio em algum
serviço público. Ofereça-se para
acompanhá-la a um atendimento.
- Se você acha que essa pessoa está em perigo imediato, não
a deixe sozinha. Procure ajuda
de profissionais de serviços de
saúde, de emergência e entre em
contato com alguém de confiança, indicado pela própria pessoa
- Se a pessoa com quem você
está preocupado(a) vive com
você, assegure-se de que ele(a)
não tenha acesso a meios para
provocar a própria morte (por
exemplo, pesticidas, armas de
fogo ou medicamentos) em casa.
- Fique em contato para
acompanhar como a pessoa está
passando e o que está fazendo.
Entre nesse movimento
onde somos #TodosPelaVida. ■

