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ATOS OFICIAIS
EDITAL Nº 1/2020 - SADS/ SERAT
“Mutirão Social do Trabalhador”
(Lei Municipal 662/2008)
A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERÓ,
por meio das Secretarias de Assistência
e Desenvolvimento Social e Meio Rural,
Ambiente e Turismo, faz saber que estão abertas as inscrições para o “Curso
de Jardinagem” do Programa Incentivo
ao Trabalho e Orientação Social “Mutirão Social do Trabalhador” instituído
pela Lei Municipal nº 662/2008 e regulamentado pelo Decreto 896/2009 (e
suas alterações posteriores).
1. DO PROGRAMA
1.1. O programa tem por finalidade
oferecer cursos/palestras profissionalizantes e de orientação social básica
com a concessão de bolsa pela participação no programa de atividades práticas, mediante a prestação de serviços
de interesse da comunidade local do
município.
1.2. O “Curso de Jardinagem” cadastrará 50 (cinquenta) interessados e
atenderá, inicialmente, até 35 (trinta
e cinco) famílias distribuídas entre os
bairros da cidade e que estejam em
condição de vulnerabilidade social em
decorrência do desemprego de seus
membros e/ou de carência socioeconômica que deverão ser devidamente
comprovados.
1.3. Constatada a necessidade da Administração poderão ainda ser convocados para participar do programa os
15 (quinze) outros cadastrados, de forma gradativa e, desde que, observadas
as condições do item 1.2.
1.4. As atividades práticas terão duração de 04 (quatro) horas diárias pelo
período de 5 (cinco) dias por semana,
sendo 4 (quatro) dias na execução das
tarefas e 01 (um) na realização de cursos/palestras profissionalizantes e de
orientação social básica.
1.5. A carga horária poderá sofrer alteração conforme o cronograma do curso, em especial, no que se refere aos
cursos/palestras profissionalizantes e
de orientação social básica.
1.6. As atividades serão organizadas e
supervisionadas pela Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social em
conjun/to com a Secretaria do Meio
Rural, Ambiente e Turismo.
2. DA BOLSA
2.1. O aluno do programa receberá
uma bolsa auxilio diária no valor de R$
20,00 (vinte reais), além de transporte até o local das atividades práticas,
quando necessário, bem como alimentação, cesta básica e seguro de acidentes pessoais.
2.2. Serão selecionados 4 (quatro) alunos bolsistas, remanescentes dos cursos anteriores, escolhidos em decisão
conjunta da Secretaria de Assistência
e Desenvolvimento Social e da Secretaria de Meio Rural, Ambiente e Turis-

mo, considerando o critério de melhor
aproveitamento a fim de que permaneçam
no programa como alunos monitores.
2.3. Os bolsistas selecionados conforme
item 2.2. exercerão a função de alunos
monitores e receberão uma bolsa auxílio
diária no valor de R$ 40,00 (quarenta reais)
e ainda os benefícios idênticos aos dos demais bolsistas.
3. DO PAGAMENTO
3.1. O pagamento do valor da bolsa auxílio será realizado pela Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social de forma
quinzenal, sempre, às sextas-feiras e será
relativo aos dias já trabalhados.
3.2. Para fins de pagamento serão considerados os dias em que os bolsistas realmente participaram das atividades.
3.3. A cesta básica de cada bolsista será
entregue mensalmente em data e local fixados pelas Secretarias responsáveis pelo
programa e será realizada diretamente ao
aluno
3.3.1. A entrega da cesta a terceiros somente será autorizada mediante a apresentação de autorização do aluno e com
a apresentação de documento de identificação.
3.4. Para ter direito ao benefício da cesta
básica o aluno não poderá apresentar mais
de 3 (três) faltas injustificadas no mês.
3.4.1. Os atestados somente terão validade para fins de justificativa da ausência a
fim de evitar a perda do benefício da cesta
básica e não abonará a fata do dia de ausência.
3.5. No caso de necessidade de compensação de feriados, a compensação deverá ser
realizada de forma antecipada, conforme
ajustado previamente com os responsáveis
pelo programa.
3.5.1. Em caso de não compensação, o
aluno não fará jus ao pagamento da bolsa
relativa ao dia não compensado.
4. DA DURAÇÃO DO CURSO
4.1. O curso tem previsão de início em
20/01/2020, com duração de 6 (seis) meses, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da Administração e conforme a disponibilidade orçamentária.
5. DOS REQUISITOS PARA
A INSCRIÇÃO
5.1. São requisitos básicos para inscrição
no Programa:
I - Ter ou estar em situação de desemprego
de membro da família igual ou superior a
um ano, desde que não seja beneficiário
de seguro desemprego;
II - Residir há, pelo menos, um ano no município;
III - Apresentar aptidão física para exercer
as atividades previstas no programa; e
IV - Não ter outro membro da família participando do programa.
6. DAS INSCRIÇÕES
6.1. As inscrições poderão ser efetivadas no
período de 13 e 14 de janeiro de 2020, no
horário compreendido entre 9 às 11 horas
e 13 e 16 horas, nos seguintes locais:
I - No Centro na Casa do Cidadão/ PAT, localizada na rua Costa e Silva, nº 195;
II - No bairro de George Oetterer na Sub-

prefeitura localizada na Rua José Rocha nº
20.
6.3. No ato da inscrição os candidatos deverão apresentar os seguintes documentos:
I - Cédula de Identidade/RG;
II - Cadastro de Pessoa Física/CPF;
III - Comprovante de residência; e
IV - Comprovante da situação sócio familiar.
6.4. A situação sócio familiar será demonstrada por meio de:
I - Documentos de identidade de todos os
membros da família;
II - Comprovantes de renda de todos os
membros da família, tais como, Carteira de
Trabalho de Previdência Social - CTPS, declaração de empregador, auto declaração, etc.
III - Comprovantes de despesas do grupo familiar, como por exemplo, recibos de aluguel
ou prestação do imóvel, recibos de consumo
de água, luz, telefone, farmácia, prestações,
financiamentos, dentre outros.
7. DO PROCESSO DE SELEÇÃO
7.1. O processo de seleção dos inscritos será
realizado em conjunto pelos profissionais da
Secretaria de Assistência e Desenvolvimento
Social, por meio de entrevistas e análise da
documentação comprobatória da situação
socioeconômica declarada, sendo que, eventualmente, os profissionais da Secretaria de
Assistência e Desenvolvimento Social poderão realizar visitas ao domicílio do candidato
inscrito, se assim julgarem necessário.
7.2. As informações prestadas na entrevista
serão assinadas como verdadeiras, pelo candidato, sob as penas da lei.
8. DAS VAGAS
8.1. No caso das inscrições superarem o número de vagas oferecidas, os inscritos serão
selecionados por meio dos seguintes critérios,
nessa ordem:
I - Aqueles que têm maiores encargos familiares (aluguel, membros da família portadores de deficiência, idosos dependentes e sem
renda, doentes crônicos);
II - Pela idade (da maior para a menor);
III - Mulheres que são arrimos de família;
IV - Os que têm maior tempo de dmprego.
8.2. A divulgação dos nomes dos candidatos
selecionados, bem como, dos demais documentos que deverão ser apresentados, será
feita pelos meios de comunicação local ou
nos locais onde foram efetuadas as inscrições.
8.3. Em caso de desistência daqueles candidatos convocados ou no decorrer do programa, as vagas e novas convocações serão
convocados por contato telefônico.
8.4. O candidato que desistir do programa
deverá assinar termo de desligamento e ficará impedido de retornar ao programa no
corrente exercício.
8.5. A Prefeitura expedirá certificado de participação do programa para todos os alunos
que permanecerem no curso, durante todo o
período de 6 (seis) meses.
8.6. Os alunos que optarem por se desligar do
programa poderão requerer a expedição de
declaração de participação.
9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
9.1. Os cadastrados selecionados e convocados, para efeito de preenchimento das vagas
disponíveis ficam sujeitos à apresentação de
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documentos que comprovem a veracidade de suas
informações, devendo, para tanto, firmar Termo de
Adesão ao Programa Mutirão Social.
9.2. A adesão ao programa não implica em hipótese
alguma vínculo empregatício com a Prefeitura Municipal de Iperó.
9.3. Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria de Governo.
Iperó, 7 de janeiro de 2020.
PREFEITURA DE IPERÓ
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE MEIO RURAL,
AMBIENTE E TURISMO

EDITAL CMDI
A Presidente do Conselho Municipal dos Direitos
do Idoso, no uso de suas atribuições legais, nos
termos da Lei Municipal nº 827/2013 e Decreto nº
1813/2018, vem por meio deste convocar e convidar, os membros do conselho e munícipes, respectivamente, para REUNIÕES ORDINÁRIAS que acontecerão às 9h, na Casa dos Conselhos, localizada
na Rua Praça Pedro Albieri, s/n, Centro Iperó/SP,
conforme calendário a seguir;
16/01/2020
13/02/2020
12/03/2020
09/04/2020
14/05/2020
11/06/2020
Iperó, 06 de janeiro de 2020.
Luíza Monise dos Anjos Mendes
Presidente do Conselho dos
Direitos do Idoso
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CONCURSO PÚBLICO N.º 003/2019
EDITAL DE RETIFICAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO DE INSCRIÇÕES E CONVOCAÇÃO
PARA PROVA OBJETIVA
A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERÓ, Estado de São Paulo, visando atender aos princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade,
da probidade administrativa e dos que lhes são correlatos;
CONSIDERANDO, as fortes chuvas ocorridas no Município na noite de ontem, dia 08 de
janeiro, que acabaram provocando a queda do muro e comprometendo as condições
das salas de aula da E.M. “PROFª. PEDRINA DE CAMPOS PEDROZO ROSA”, consequentemente, inviabilizando a realização das provas objetivas do presente concurso até então
programadas para referida unidade;
CONSIDERANDO, o disposto no item 12.13. do Edital Completo, onde consta que o
cronograma de datas previstas constante do “Anexo II” poderá sofrer alterações devido
a situações adversas ao andamento do presente Concurso Público.
TORNA PÚBLICO para conhecimento dos interessados, a ALTERAÇÃO DE LOCAL E HORÁRIO DE APLICAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS DO CONCURSO PÚBLICO N.º 003/2019,
convocadas inicialmente para o dia 12 de janeiro de 2020, conforme segue:
1 – As provas objetivas convocadas incialmente para a EM “PROFª PEDRINA DE CAMPOS
PEDROZO ROSA”, ficam transferidas para a EM “DRA. NEIDE FOGAÇA DE LIMA”, localizada à Rua Zenaide Guazzelli, 201 - Portal de Iperó - Iperó - SP.
2 – O horário previsto para início de todas a Provas Objetivas será prorrogado em 30 (trinta) minutos, a fim de que os candidatos tenham tempo suficiente para se locomoverem
até o endereço da nova escola.
3 – Diante das alterações acima elencadas, o novo LOCAL e HORARIO de prestação das
provas objetivas, passará a ser conforme abaixo indicados:

1 – O horário previsto para início de todas as Provas Objetivas será prorrogado em 30 (trinta)
minutos, a fim de que os candidatos tenham tempo suficiente para se locomoverem até o
endereço da nova escola.
2 – Diante da alteração acima elencada, o novo HORARIO de prestação das provas objetivas,
passarão a ser conforme abaixo indicados:

3 – Os locais de aplicação das Provas Objetivas permanecem inalterados conforme convocados anteriormente, ou seja: EM “PROFª HENORY DE CAMPOS GOES” e EE “DR. GASPAR
RICARDO JUNIOR”.
4 - Permanecem inalteradas as demais disposições estabelecidas no Edital de Homologação
de Inscrições e Convocação para Prova Objetiva do CONCURSO PÚBLICO N.º 002/2019,
publicado no “Jornal de Iperó”, edição extraordinária n.º 688, de 17 de dezembro de 2019.
Iperó, 09 de janeiro de 2020.
VANDERLEI POLIZELI
Prefeito Municipal
CONCURSO PÚBLICO N.º 001/2019
EDITAL DE RETIFICAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO DE INSCRIÇÕES E CONVOCAÇÃO
PARA PROVA OBJETIVA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERÓ, Estado de São Paulo, visando atender aos princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa e dos que lhes são correlatos;
CONSIDERANDO, as fortes chuvas ocorridas no Município na noite de ontem, dia 08 de
janeiro, que acabaram provocando a queda do muro e comprometendo as condições das
salas de aula da E.M. “PROFª. PEDRINA DE CAMPOS PEDROZO ROSA”, consequentemente,
inviabilizando a realização das provas objetivas do presente concurso até então programadas
para referida unidade;
CONSIDERANDO, o disposto no item 12.13. do Edital Completo, onde consta que o cronograma de datas previstas constante do “Anexo II” poderá sofrer alterações devido a situações
adversas ao andamento do presente Concurso Público.
TORNA PÚBLICO para conhecimento dos interessados, a ALTERAÇÃO DE LOCAL E HORÁRIOS DE APLICAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS DO CONCURSO PÚBLICO N.º 001/2019, convocadas inicialmente para os dias 12 e 19 de janeiro de 2020, conforme segue:
4 - Permanecem inalteradas as demais disposições estabelecidas no Edital de 1 – As provas objetivas convocadas incialmente para a EM “PROFª PEDRINA DE CAMPOS
Homologação de Inscrições e Convocação para Prova Objetiva do CONCURSO PEDROZO ROSA”, ficam transferidas para a EM “DRA. NEIDE FOGAÇA DE LIMA”, localizada
PÚBLICO N.º 003/2019, publicado no “Jornal de Iperó”, edição extraordinária n.º à Rua Zenaide Guazzelli, 201 - Portal de Iperó - Iperó - SP.
688, de 17 de dezembro de 2019.
2 – Os horários previstos para início de todas as Provas Objetivas serão prorrogados em 30
(trinta) minutos, a fim de que os candidatos tenham tempo suficiente para se locomoverem
Iperó, 09 de janeiro de 2020.
até o endereço da nova escola.
3 – Diante das alterações acima elencadas, o novo LOCAL e HORARIOS de prestação das
VANDERLEI POLIZELI
provas objetivas, passará a ser conforme abaixo indicados
Prefeito Municipal
CONCURSO PÚBLICO N.º 002/2019
EDITAL DE RETIFICAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO DE INSCRIÇÕES E CONVOCAÇÃO PARA PROVA OBJETIVA
A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERÓ, Estado de São Paulo, visando atender aos
princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa e dos que lhes são correlatos;
CONSIDERANDO, as fortes chuvas ocorridas no Município na noite de ontem, dia
08 de janeiro, que acabaram provocando a queda do muro e comprometendo
as condições das salas de aula da E.M. “PROFª. PEDRINA DE CAMPOS PEDROZO
ROSA”, consequentemente, inviabilizando a realização das provas objetivas do 4 - Permanecem inalteradas as demais disposições estabelecidas no Edital de Homologação de Inscrições e Convopresente concurso até então programadas para referida unidade;
cação para Prova Objetiva do CONCURSO PÚBLICO N.º 001/2019, publicado no “Jornal de Iperó”, edição extraorCONSIDERANDO, o disposto no item 12.13. do Edital Completo, onde consta dinária n.º 688, de 17 de dezembro de 2019.
que o cronograma de datas previstas constante do “Anexo II” poderá sofrer alterações devido a situações adversas ao andamento do presente Concurso Público.
Iperó, 09 de janeiro de 2020.
TORNA PÚBLICO para conhecimento dos interessados, a ALTERAÇÃO DO HORÁRIO DE
APLICAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS DO CONCURSO PÚBLICO N.º 002/2019, convocaVANDERLEI POLIZELI
das inicialmente para o dia 12 de janeiro de 2020, conforme segue:
Prefeito Municipal
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ADAI
INFRAESTRUTURA
INFRAESTRUTURA

MELHORES DO ANO 2019

Premiação acontece neste sábado em Associação em Defesa dos
Iperó
Animais de Iperó realiza
neste sábado mais uma
edição da Feira de Adoção
Neste sábado (11), o
Polo Cultural de Iperó recebe
a partir das 19h, a premiação
dos indicados ao melhores
do ano de 2019, em diversas
categorias. O evento tem
por objetivo o incentivo ao
esporte e a cultura, além do
reconhecimento do trabalho
dos alunos e professores de
cada projeto participante.
A indicação à premiação acontece através dos
profissionais responsá-

veis por cada projeto, conforme o desempenho individual de
cada aluno durante todo o ano.
A premiação, que acontecerá
no próximo final de semana, é de
iniciativa dos professores dos projetos de futebol e futsal do município, Mônica e Alysson com o apoio
da Prefeitura Municipal, e será decidida da seguinte forma: para os
projetos, os professores escolhem
o vencedor de acordo com desempenho em campeonatos e treinos
do ano; as outras categorias serão

decididas através de uma comissão, o mais votado entre os três
indicados, é o vencedor.
Mônica Domingues, comentou
sobre o evento. “Crianças, adolescentes e adultos são premiados
pela evolução que tiveram no
decorrer do ano de 2019 em suas
categorias. O empenho, esforço
e dedicação de cada um é muito
importante para o crescimento
pessoal e das atividades como um
todo. Nenhum de nós é tão bom,
quanto todos nós juntos.” ■

CMDCA

Cerimônia de posse dos Conselheiros
Tutelares acontece nesta sexta-feira
A Câmara Municipal
de Iperó recebe nesta sexta-feira (10), a partir das 8h,
a cerimônia de posse dos
Conselheiros Tutelares eleitos para a gestão de 2020
- 2024. A eleição aconteceu
em outubro de 2019 e as
urnas instaladas na região
central e no bairro de George Oetterer registraram ao
todo mais de dois mil votos.
Após a eleição, os
Conselheiros Tutelares eleitos participaram de uma
capacitação no fim do mês
de novembro para a preparação do exercício da

função, que abordou políticas
públicas e direitos das crianças e
dos adolescentes. Com a posse
nesta sexta-feira, então, os eleitos
ficam responsáveis por atender
crianças e adolescentes diante
situações de violação de direitos,
além de atender e aconselhar os
pais ou responsáveis e, se necessário, aplicar medidas protetivas.
O prefeito municipal, comentou
sobre a posse, a importância da
função e desejou uma boa gestão aos eleitos. “Os Conselheiros
Tutelares eleitos devem executar
com zelo as atribuições que
lhe confiaram pelo Estatuto da
Criança e do Adolescente,

é um trabalho importante para
o município que deve ser feito
com muita determinação. Desejo à todos os eleitos uma boa
gestão, que todos coloquem
o bem de nossas crianças e
adolescentes como prioridade
em qualquer circunstância”.
O Conselho Municipal da
Criança e do Adolescente de
Iperó e a Prefeitura de Iperó
convidam todos os munícipes
à prestigiarem a cerimônia de
posse e, assim, conhecerem os
conselheiros eleitos que serão
os responsáveis pela fiscalização
e zelo dos direitos da infância e
juventude do município■

Adotar um animal é um ato
de amor e solidariedade. Pensando
nisso, a ADAI (Associação em Defesa
dos Animais de Iperó) realiza neste
sábado (11) mais uma edição da Feira de Adoção que vai acontecer no
estacionamento do Supermercado
Iperó, das 08h às 13h.

ça da Special Dogs trazendo seus
produtos, e haverá também sorteio
de brindes.
Vale lembrar que a ADAI também aceita doações. Se o seu pet
não usa mais alguma coisa, faça
uma boa ação e doe para ajudar
outros animaizinhos.
Um animal bem cuidado dura
Para adotar é preciso:
em média 15 anos, portanto, levar
um animal para a casa é assumir
- Ter mais de 18 anos;
a responsabilidade de cuidá-lo e
- Estar munido de comprovante amá-lo, e saber que ele vai depende residência;
der única e exclusivamente de você.
O evento contará com a presenPrestigie! ■

CCAD
INFRAESTRUTURA
INFRAESTRUTURA

Projeto Caminhando Contra
as Drogas abre inscrições
As inscrições para o Projeto
Caminhando Contra as Drogas
(CCaD) foram abertas nesta segunda feira (06), seguem até o dia 31
de janeiro e o início das aulas está
previsto para fevereiro
O CCaD disponibiliza para crianças e jovens à partir de 5 anos
diversas oficinas para aulas de Jiu
Jitsu, Kung Fu, Artesanato, Ginás-

tica, Culinária, Xadrez e Escultura.
A faixa etária para cada oficina
varia conforme a modalidade pretendida.
Os interessados devem comparecer a sede do CCaD, localizada
na Praça Pedro Albieri, s/n - Centro
(antigo Pernoite), portando em
mãos xerox do RG, CPF e comprovante de endereço. ■

