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ATOS OFICIAIS
EXTRATO DE CONTRATO
DE COMODATO
OBJETO: LICENCIAMENTO DE USO DO
SISTEMA DE COMPUTADOR DENOMINADO LOGCONSIG, DE PROPRIEDADE
DO COMODANTE CONSIGLOG TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA INSCRITA NO
CNPJ SOB O Nº 18.084.191/0001-82
PRAZO: 48 (QUARENTA E OITO) MESES
VANDERLEI POLIZELI
PREFEITO MUNICIPAL
EXTRATO DE PORTARIA
Portaria nº 40, de 19 de fevereiro de
2020 - Instaura Processo Administrativo Disciplinar para apuração dos fatos
envolvendo conduta do servidor Diego
Marcel Mendes com fundamento nos
artigos 182 e 188 da Lei Municipal nº
19/1992.
Portaria nº 41, de 19 de fevereiro de
2020 - Dispõe sobre a suspensão preventiva de servidor efetivo com fundamento no artigo 187 da Lei Municipal
nº 19/1992.
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERÓ,
19 DE FEVEREIRO DE 2020.
Vanderlei Polizeli
Prefeito Municipal
Publicada nesta Secretaria em 19
de fevereiro de 2020.

Na data de realização da prova, os candidatos deverão se apresentar, no mínimo, com antecedência de 30 (trinta)
minutos do horário determinado para
o início das mesmas, munidos do documento original de identidade oficial
conforme disposto no subitem 5.2 do
Edital Completo e caneta esferográfica azul ou preta, sem o que não serão
admitidos à prova. A apresentação do
comprovante de inscrição (cartão de
convocação) e comprovante de pagamento será exigida caso eventualmente
o nome do candidato não constar na
Lista de Sala.
Segue abaixo, demonstrativo das inscrições que foram homologadas:

Joyce Helen Simão
Secretária de Governo
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
N.º 001/2020
EDITAL COMPLETO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERÓ,
Estado de São Paulo, coordenada pela
Comissão Permanente Organizadora
de Processos Seletivos e Concursos Públicos, nomeada através da Portaria n.º
270, de 8 de novembro de 2019, torna
público para conhecimento dos interessados, que todas as inscrições para
o PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
N.O 001/2020, realizadas no período
13 de fevereiro de 2020 à 20 de fevereiro de 2020, com o devido recolhimento da taxa de inscrição até o dia 21
de fevereiro de 2020, foram deferidas
e homologadas.
Os candidatos devidamente inscritos
cujas inscrições foram homologadas ficam convocados à prestação da prova
objetiva, que será realizada impreterivelmente no dia, horários e locais, conforme abaixo indicado.

EXPEDIENTE: PUBLICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERÓ/SP EDIÇÃO DIGITAL
FOTOS/ TEXTOS/ DIAGRAMAÇÃO: DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E RELAÇÕESPÚBLICAS
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CONCURSO PÚBLICO N.º 003/2019
EDITAL DE DIVULGAÇÃO DO RESULTADO
DO TAF – TESTE DE APTIDÃO FISICA E
RELAÇÃO DOS CANDIDATOS
APROVADOS E CONVOCAÇÃO PARA
REALIZAÇÃO DA INSPEÇÃO DE SAÚDE
A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERÓ, Estado de São Paulo, com acompanhamento
e coordenação pela Comissão Permanente Organizadora de Processos Seletivos e
Concursos Públicos, nomeada pela Portaria
nº 270, de 8 de novembro de 2019, torna
público para conhecimento dos interessados, o resultado do TAF – TESTE DE APTIDÃO FISICA e a relação dos candidatos
APROVADOS no CONCURSO PÚBLICO Nº
003/2019, por ordem de classificação.
Os candidatos, devidamente aprovados,
serão convocados oportunamente para
realização da INSPEÇÃO DE SAÚDE, após
decorrido o prazo de interposição de recursos contra o Resultado do Teste de Aptidão
Física (TAF).

Torna público, para conhecimento
dos interessados, os requerimentos
de reserva especial de vaga acolhidos
pela condição de deficiência do candidato, que foram DEFERIDOS por
atenderem o disposto no item 10 do
Edital Completo.

Quando da convocação para preenchimento do emprego público temporário, o candidato com deficiência
passará por avaliação médica a fim
de atestar a deficiência alegada e
analisar a compatibilidade entre a
deficiência do candidato e a função
a ser desempenhada.
Caso fique comprovado que o candidato não é deficiente, o mesmo
perderá o direito à vaga e, da mesma
forma, se verificar a incompatibilidade entre a deficiência do candidato e
a função a ser desempenhada.
Iperó, 27 de fevereiro de 2020.
LEONARDO ROBERTO FOLIM
Prefeito Municipal em Exercício

LEGENDA:
CLASS – Classificação obtida pelo Candidato;
NOTA – Nota Final do Candidato aprovado
no Concurso;
P.O. – Total de pontos obtidos na Prova Objetiva;
TAF – Pontos obtidos no TAF – Teste de Aptidão Física;
NASC. – Data de nascimento do Candidato.
CRITÉRIOS DE DESEMPATE:
No caso de empate na classificação final,
os critérios para desempate serão os seguintes, no que couber:
1. Com maior idade, sendo esta inferior a
40 anos considerando-se dia, mês e ano de
nascimento.
2. Com maior pontuação na disciplina de
Conhecimentos Específicos;
3. Com maior pontuação na disciplina de
Português;
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4. Com maior pontuação na
disciplina de Matemática;
5. Alistado como jurado pelo
Presidente do Tribunal de Júri,
nos termos do art. 440 do Código de Processo Penal;
6. Vencedor de sorteio, caso
persista o empate após os critérios anteriores.
6.1. O sorteio será realizado
ordenando-se as inscrições
dos candidatos empatados, de
acordo com o seu número de
inscrição, de forma crescente
ou decrescente, conforme o
resultado do primeiro prêmio
da extração da Loteria Federal, do sorteio imediatamente
anterior ao dia de aplicação
da Prova Objetiva, conforme
os seguintes critérios:
6.1.1. Se a soma dos algarismos do número sorteado no
primeiro prêmio da Loteria Federal for par, a ordem será a
crescente;
6.1.2. Se a soma dos algarismos da Loteria Federal for
ímpar, a ordem será a decrescente.
Iperó, 17 de fevereiro de
2020.
VANDERLEI POLIZELI
Prefeito Municipal

Permanecem inalteradas as demais
disposições estabelecidas no Edital
Completo do CONCURSO PÚBLICO
N.º 002/2019, publicado no “Jornal
de Iperó”, edição n.º 682, de 14 de
novembro de 2019.

CONCURSO PÚBLICO N.º
002/2019
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
PARA REALIZAÇÃO DA
AFERIÇÃO BIOMÉTRICA
A PREFEITURA MUNICIPAL DE
IPERÓ, Estado de São Paulo, com acompanhamento e
coordenação pela Comissão
Permanente Organizadora de
Processos Seletivos e Concursos Públicos, nomeada pela
Portaria nº 270, de 8 de novembro de 2019, torna público para conhecimento dos interessados, a CONVOCAÇÃO
dos candidatos devidamente
aprovados no TAF – TESTE DE
APTIDÃO FISICA do CONCURSO PÚBLICO Nº 002/2019,
para realização da AFERIÇÃO
BIOMÉTRICA, por ordem alfabética.
Os candidatos, devidamente aprovados no TAF – TESTE
DE APTIDÃO FÍSICA, ficam
CONVOCADOS à realização
da AFERIÇÃO BIOMÉTRICA,
no dia, horário e local, abaixo
descrito:
* DIA: 08 de março de 2020
– DOMINGO
* HORÁRIO: 7:00 horas
* LOCAL: PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL “SÃO JUDAS TADEU”
Avenida Paulo Antunes Moreira, 1.800 – Bairro Distrito
Industrial - Iperó/SP.

Iperó, 27 de fevereiro de 2020.

Iperó, 27 de fevereiro de 2020.
LEONARDO ROBERTO FOLIM
Prefeito Municipal em Exercício
CONCURSO PÚBLICO N.º 002/2019
EDITAL DE RETIFICAÇÃO
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, e considerando o disposto no item 5.3.6. e 12.13. do Edital
Completo, torna público para conhecimento dos interessados, a RETIFICAÇÃO DO ANEXO III – CRONOGRAMA
PREVISTO DE DATAS DO CONCURSO
PÚBLICO N.º 002/2019, tendo em vista cancelamento das provas do TAF –
TESTE DE APTIDÃO FÍSICA, convocadas
inicialmente para o dia 02 de fevereiro
de 2020, reconvocadas e realizadas no
dia 16 de fevereiro de 2020.
O “ANEXO III” – CRONOGRAMAS PREVISTO DE DATAS passa a vigorar com a
redação que especifica.
ANEXO III - CRONOGRAMA PREVISTO
DE DATAS

LEONARDO ROBERTO FOLIM
Prefeito Municipal em Exercício
CONCURSO PÚBLICO N.º 002/2019
EDITAL DE DIVULGAÇÃO DO
RESULTADO DO TAF – TESTE DE
APTIDÃO FISICA E RELAÇÃO DOS
CANDIDATOS APROVADOS
E CONVOCAÇÃO PARA
REALIZAÇÃO DA AFERIÇÃO
BIOMÉTRICA
A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERÓ,
Estado de São Paulo, com acompanhamento e coordenação pela Comissão Permanente Organizadora de
Processos Seletivos e Concursos Públicos, nomeada pela Portaria nº 270,
de 8 de novembro de 2019, torna público para conhecimento dos interessados, o resultado do TAF – TESTE DE
APTIDÃO FISICA e a relação dos candidatos APROVADOS no CONCURSO
PÚBLICO Nº 002/2019, por ordem de
classificação.
Os candidatos, devidamente aprovados, serão convocados oportunamente para realização da AFERIÇÃO
BIOMÉTRICA, após decorrido o prazo
de interposição de recursos contra o
Resultado do Teste de Aptidão Física
(TAF).

LEGENDA:
CLASS – Classificação obtida pelo Candidato;
NOTA – Nota Final do Candidato aprovado no Concurso;
P.O. – Total de pontos obtidos na Prova Objetiva;
TAF – Pontos obtidos no TAF – Teste de Aptidão Física;
MAT. – Pontos obtidos na disciplina de Matemática;
PORT. – Pontos obtidos na disciplina de Português;
C.G. – Pontos obtidos na disciplina de Conhecimentos Gerais;
C.ESP. – Pontos obtidos na disciplina de Conhecimentos Específicos;
NASC. – Data de nascimento do Candidato.
CRITÉRIOS DE DESEMPATE:
No caso de empate na classificação final, os critérios
para desempate serão os seguintes, no que couber:
1. Com maior idade, sendo esta inferior a 40 anos
considerando-se dia, mês e ano de nascimento.
2. Com maior pontuação na disciplina de Conhecimentos Específicos;
3. Com maior pontuação na disciplina de Português;
4. Com maior pontuação na disciplina de Matemática;
5. Alistado como jurado pelo Presidente do Tribunal
de Júri, nos termos do art. 440 do Código de Processo Penal;
6. Vencedor de sorteio, caso persista o empate após
os critérios anteriores.
6.1. O sorteio será realizado ordenando-se as inscrições dos candidatos empatados, de acordo com
o seu número de inscrição, de forma crescente
ou decrescente, conforme o resultado do primeiro prêmio da extração da Loteria Federal, do sorteio imediatamente anterior ao dia de aplicação
da Prova Objetiva, conforme os seguintes critérios:
6.1.1. Se a soma dos algarismos do número sorteado
no primeiro prêmio da Loteria Federal for par, a ordem será a crescente;
6.1.2. Se a soma dos algarismos da Loteria Federal for
ímpar, a ordem será a decrescente.
Iperó, 17 de fevereiro de 2020.
VANDERLEI POLIZELI
Prefeito Municipal
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EDITAL DE CIENTIFICAÇÃO
A Divisão de Recursos Humanos,
por meio da servidora ocupante do
cargo efetivo de Auxiliar de Departamento Pessoal, torna pública a DESCLASSIFICAÇÃO da candidata, Sra.
ELIZABETH FERREIRA GONÇALVES,
que apesar de devidamente convocada para o cargo de PROFESSOR TITULAR DE ENSINO FUNDAMENTAL
I, conforme aprovação no Concurso Público nº 002/2018, deixou de
apresentar a documentação exigida
no item 3 do Edital de Concurso Público 002/2018.
Iperó, 27 de fevereiro de 2020.
Tatiane da Silva Caldeira
Auxiliar de Departamento Pessoal
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2018
A Prefeitura de Iperó, por meio da
Divisão de Recursos Humanos e da
Secretaria de Saúde, 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° 001/2018.
LOCAL: Prefeitura de Iperó/ Paço
Municipal – Av. Santa Cruz, 355
Jardim Santa Cruz – Iperó/SP
DATA: 04.03.2020 - HORÁRIO:
09h30min
CARGO: ENFERMEIRO – Classificado de nº 16º.
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, 27 de fevereiro de 2020.
Divisão de Recursos Humanos
Secretaria de Saúde

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2018
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° 001/2018.
LOCAL: Prefeitura de Iperó/ Paço Municipal
– Av. Santa Cruz, 355
Jardim Santa Cruz – Iperó-SP
DATA: 04.03.2020 - HORÁRIO: 09h30min
CARGO: AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL – Classificado de nº 39º.
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, 27 de fevereiro de 2020.
Divisão de Recursos Humanos
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes
EDITAL DE CONVOCAÇÃO –
ATRIBUIÇÃO DE AULAS
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
01/2018

cado 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, 27 de fevereiro de 2020.
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.
LOCAL: Prefeitura de Iperó- Avenida Santa
Cruz, 355- Jardim Santa Cruz– Iperó-SP
DATA: 04.03.2020 - HORÁRIO: 09h30min
CARGO: PROFESSOR TITULAR DE ENSINO
FUNDAMENTAL IClassificado de nº 52º.
CARGO: PROFESSOR TITULAR DE ENSINO
FUNDAMENTAL II - PORTUGUÊS - Classificado de nº 13º.
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.

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 temporário.
A convocação seguirá a ordem de classificação dos candidatos, nos termos do
Edital de Processo Seletivo Simplificado n°
001/2018.
LOCAL: Prefeitura de Iperó– Avenida Santa
Cruz, 355- Jardim Santa Cruz- Iperó-SP
DATA: 04.03.2020 - HORÁRIO: 09h30min
CARGO: PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL I - Classificados do nº 06º ao 10º.
CARGO: PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II- GEOGRAFIA - Classificados do
Iperó, 27 de fevereiro de 2020.
nº 16º ao 18º.
Orientações:
Divisão de Recursos Humanos
1- Os candidatos deverão apresentar cópias Secretaria de Educação, Cultura e Esportes
acompanhadas das vias originais da Carteira de Identidade (RG) e Diploma ou Certifi-
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PAT

FESTAS
INFRAESTRUTURA
INFRAESTRUTURA

Time do Emprego” abre novas
inscrições

Unidades Escolares
comemoram Carnaval

Na próxima semana,
o “Time do Emprego” estará
com as inscrições abertas
para formação de mais duas
turmas. As atividades serão
ofertadas no períodos da
manhã e da tarde com 15
vagas por turma. As aulas
serão realizadas na antiga
Estação Ferroviária e terão
início no dia 27 de março.

Na última sexta-feira (21),
escolas e CEI’s da rede Municipal
de ensino entraram em clima de
Carnaval.
Com fantasias, alegria e criatividade, os alunos e professores dançaram e cantaram no ritmo de folia.
Além de toda diversão, o Carnaval é
um momento de celebrar a cultura e

Os interessados devem ter 16
anos ou mais e comparecer ao
Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), localizado na rua
Costa e Silva, 195 - Vila Esmeralda,
das 9 às 16 horas, portando CPF
e RG ou CNH, carteira de trabalho e comprovante de residência.
No ato da inscrição, o título de
eleitor e certificado de reservista
também serão necessários, caso o

candidato os possua.
O “Time do Emprego” é uma
parceria firmada pela Prefeitura
de Iperó com o Governo de
São Paulo desde 2015, e que
tem como objetivo orientar os
cidadãos que estejam em busca
do primeiro emprego ou de reinserção no mercado de trabalho.
Mais informações: 32663953 ou diretamente no PAT. ■

diversidades brasileiras, discutindo
questões importantes, como a diversidade e costumes brasileiros, as
marchinhas e sobretudo, o respeito.
As atividades foram organizadas e acompanhadas pela direção,
professores e servidores das unidades, onde todos tiveram um dia
colorido e com muita alegria. ■
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INSCRIÇÕES ABERTAS

Senar oferece cursos gratuitos
O SERAT (Secretaria
do Meio Rural Ambiente
e Turismo), com parceria
do Senar, Sindicato Rural e
Prefeitura Municipal, abre
inscrições para cursos que
tem previsão de início para
o mês de março. Essas inscrições são para levantamento
de demanda, ou seja, quantos são os interessados em
realizar os cursos, e as datas

serão mediante a disponibilidade
dos instrutores do Senar. Os cursos
são 100% gratuitos e oferecem refeições durante o período de aulas.
As inscrições devem ser feitas
no SERAT, que está localizado na
Rua Pedro Rezende de Almeida,
25 Jardim Joseli, munidos de RG,
CPF e comprovante de residência.
Mais informações: 15 3266-3694.
Confira os cursos disponíveis e
inscreva-se!■

SEBRAE AQUI

Sebrae oferece oficina gratuita em
março
O Sebrae viabiliza a
Oficina “Atendimento ao
Cliente” gratuitamente para
o dia 12/03, apresentando
os principais conceitos de

atendimento ao cliente e ajudando
o empresário a melhorar o relacionamento e aumentar suas vendas.
A oficina vai acontecer no período
das 18h às 22h. As inscrições vão

até 11/03 e devem ser feitas no
Sebrae Aqui, que está localizado
na Rua Esmeralda, 110, Jardim
Irene, portando o CPF ou CNPJ.
Inscreva-se! ■

IPERÓ
55 ANOS
INFRAESTRUTURA
INFRAESTRUTURA

Confira a programação
esportiva em comemoração
ao aniversário da cidade
A Prefeitura de Iperó, por
meio da Divisão Municipal de Esportes, está organizando festivais
esportivos em diversas modalidades
em comemoração aos 55 anos do
município de Iperó. Ao todo, mais
de dez eventos devem acontecer a
partir do dia 29 de fevereiro.
Os interessados em participar
devem se atentar aos prazos de inscrição de cada modalidade presentes
no informativo. As inscrições devem

ser feitas das 09h às 11h e das 14h
às 16h na Divisão Municipal de
Esportes - localizada no Ginásio de
Esportes Dito Bom.
Serão limitadas 4 equipes por
modalidade, categoria e gênero.
A vaga será garantida a partir do
momento que a ficha de inscrição
das equipes foram preenchidas e
entregues.
Bora jogar? Monte sua equipe
e participe! ■
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