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ATOS OFICIAIS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO 01/2019
A Prefeitura de Iperó, por meio do
Departamento de Recursos Humanos e da Secretaria de Saúde, 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°
001/2019.
LOCAL: Prefeitura de Iperó – Av. Santa Cruz, 355 – Jardim Santa Cruz
DATA: 06.05.2020
HORÁRIO: 09h30min
CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM- Classificados de nº 26º e 27º.
CARGO: RECEPCIONISTA- Classificados de nº 06º e 07º.
Orientações:
1- Os candidatos deverão apresentar
cópia acompanhada dos originais da
Carteira de Identidade (RG) e Diploma ou Certificado acompanhado do
respectivo Histórico Escolar no momento da atribuição;
2- A escolha por procuração será feita mediante entrega do respectivo
instrumento de mandato com firma
reconhecida acompanhado de cópias reprográficas do documento de
identidade do procurador e do candidato que ficarão retidas;
3- Os candidatos chamados que ultrapassarem o número de vagas somente escolherão em caso do não
comparecimento ou desistência dos
candidatos melhores classificados.
Mais informações podem ser obtidas
diretamente no Departamento de
Recursos Humanos.
Iperó, 30 de abril de 2020.
Departamento de Recursos Humanos
Secretaria de Saúde
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MERENDA

36.608 mil refeições já foram entregues
em menos de 30 dias
Mais de 36 mil refeições (marmitex) já foram
entregues aos alunos da rede
municipal de ensino. Essa é
a quantidade da merenda
fornecida pela Prefeitura de
Iperó entre os dias 6 e 30 de
abril. Com a suspensão das
aulas devido a pandemia
do coronavírus, os estudantes passaram a receber
por meio de marmitex a
merenda que segue o mesmo cardápio da escola, com
quantidade dobrada e complementada por uma fruta
para garantir uma refeição
completa nutricionalmente.
Nos dias que antecedem feriados, como nes-

ta quinta-feira (30), a Prefeitura oferece a merenda em dobro com o objetivo de reforçar
o valor nutricional da refeição.
“No dia 6 de maio completamos
um mês de entrega e percebemos
nesse período o quanto as refeições
tem auxiliado as famílias. A merenda é um reforço na alimentação dos
alunos e contribui para melhorar
a saúde e imunidade o que, no
momento que vivemos, é muito importante. Essa medida em conjunto
com outras ações nas áreas da assistência social, serviços municipais
e saúde tem contribuído muito no
enfrentamento da pandemia. Agradeço aos pais que confiam na nossa
iniciativa e a todos os servidores que
continuam na linha de frente para

garantir todas as ações que temos
realizado.”, declarou o prefeito .
A iniciativa que, já foi amplamente divulgada nos meios de comunicação da
região e serviu de exemplo para outras
cidades, atende diariamente mais de 2
mil alunos em 5 pontos fixos (escolas
Henory de Campos Goes, Pedrina de
Campos Pedrozo Rosa, Roque Ayres
de Oliveira, Visconde de Porto Seguro
e Zilma Thibes de Melo) e 3 pontos
volantes (nos bairros Alvorada, Área II e
Vila Smith e Bela Vista). Esses 3 pontos
foram implantados considerando o número de alunos nesses locais, a distância percorrida pelos pais e as dificuldades enfrentadas para acesso ao serviço.
Mais informações sobre o serviço podem ser obtidas na secretaria de Educação ou nos pontos de distribuição.■

LIMPEZA
INFRAESTRUTURA
INFRAESTRUTURA

Processo de higienização
percorre novamente toda
a cidade
A Prefeitura de Iperó retomou
nesta quarta-feira (29) o processo de
higienização de vias públicas e locais
de grande circulação. A ação, que é
uma iniciativa da Prefeitura de Iperó
em parceria com a Sabesp, deve passar novamente por toda área Central,
Bacaetava e George Oetterer até o
fim do dia de hoje, quinta-feira, 30.
É a sexta semana consecutiva que
a Prefeitura realiza higienização na
cidade. A equipe segue passando
novamente por vias públicas e pontos
de maior circulação como todas as
Unidades Básicas de Saúde, Pronto
Atendimento, Terminal Rodoviário,
Escolas Municipais que são polos

de distribuição de merendas, Supermercados, Farmácias, Padarias, Postos de Combustível, Paço
Municipal, Secretaria da Saúde,
Agropecuárias, Oficinas Mecânicas,
Açougues, Mercearias, Deliverys,
Comércios de Água e Gás e demais locais de serviços essenciais
que estão abertos no momento.
A pulverização é realizada com
uma solução de água com hipoclorito de sódio, que neutraliza
a ação do coronavírus. Porém, a
Prefeitura destaca que a higienização é uma medida preventiva,
mas não dispensa o distanciamento social. Fique em casa! ■

