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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO 03/2018
A Prefeitura de Iperó, por meio do Departamento de Recursos Humanos e da Secretaria
de Assistência e Desenvolvimento Social, comunica a convocação para o provimento de
cargo em caráter efetivo.
A chamada 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: 18.03.2020 - HORÁRIO: 09h30min
CARGO: EDUCADOR DA CASA DO ACOLHIMENTO- Classificado de nº 18º.
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.
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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: 20.03.2020 - HORÁRIO: 09h30m
CARGO: EDUCADOR DA CASA DE ACOLHIMENTO - Classificados de nº 19º e 20º.
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