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ATOS OFICIAIS
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 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 a
definição de novo prazo para interposição de recursos
contra a resposta da Entrevista Devolutiva.
O “ANEXO III” – CRONOGRAMAS PREVISTO DE DATAS passa a vigorar com a redação que especifica.
ANEXO III - CRONOGRAMA PREVISTO DE DATAS

CONCURSO PÚBLICO N.º 002/2019
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO
DA ENTREVISTA DEVOLUTIVA
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 que solicitaram a realização de ENTREVISTA
DEVOLUTIVA do CONCURSO PÚBLICO Nº 002/2019,
por ordem alfabética.
Os candidatos, que efetuaram a solicitação no período
de 23 à 25 de novembro de 2020, ficam CONVOCADOS à realização de ENTREVISTA DEVOLUTIVA, no dia,
horário e local, abaixo descrito:

Os candidatos convocados deverão comparecer ao
local da entrevista com 30 (trinta) minutos de antecedência do horário previsto para o início da mesma,
OBRIGATORIAMENTE munidos do documento original
de identidade oficial conforme disposto no subitem
5.1.4 do Edital Completo, sem o que não serão admitidos à entrevista.
Iperó, 26 de novembro 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.
Iperó, 26 de novembro de 2020.
VANDERLEI POLIZELI
Prefeito Municipal
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INFRAESTRUTURA
FEBRE
AFTOSA
INFRAESTRUTURA

COMBATE A DENGUE

Equipe de Combate a Endemias
ATENÇÃO PRODUTOR
realiza Nebulização no Campos Vileta RURAL!
Com novo caso de Dengue confirmado no bairro a
Secretaria de Saúde reforça a importância da prevenção
Na manhã de ontem, 26, a
equipe de combate a endemias
realizou a nebulização de 95
casas no bairro Campos Vileta.
O trabalho de prevenção é realizado de forma contínua com
monitoramento dos bairros e
possíveis focos da doença e
foi intensificado após a confirmação do 1º caso no bairro
após 2 meses sem novos casos
registrados.
O trabalho de monitoramento,
visita casa a casa, orientação da
população, nebulização e outras
ações foram intensificados, mas,
a principal forma de controle

da doença é a prevenção e a participação da população para que
o número de casos não aumente.
“Estamos em estado de alerta já
que nesta época do ano as chances
de surtos da doença são maiores.
Por isso, todo cuidado é pouco e
a prevenção é essencial. O clima
é propício para a propagação do
mosquito. Então é dever de todos
eliminar todo possível criadouro
como forma de diminuir a infestação e evitar um possível novo
surto”, destaca o coordenador da
equipe de combate a endemias,
Zelino Khalil de Queiroz.
Com medidas simples você pode

contribuir com a cidade e sua comunidade, então, não se esqueça de:
- Evitar o acúmulo de água em
recipientes como vasos, pneus,
garrafas etc;
- Colocar areia nos vasos de plantas;
- Tampar latas de lixo;
- Colocar desinfetante nos ralos;
- Limpar as calhas;
- Redobrar a atenção com piscinas
e aquários;
- Usar inseticidas e
- Usar repelentes.
A Prefeitura de Iperó e a Secretaria
de Saúde contam com sua ajuda.
Cuide-se e cuide de quem você
ama!■

A campanha de vacinação do
gado contra a febre aftosa segue
até a próxima segunda-feira (30).
A febre aftosa é uma doença que
afeta bovinos e bubalinos (vacas e
búfalos) e é bastante grave, portanto
sua vacinação é obrigatória (sob pena
de multa e bloqueio de propriedade
pela Defesa Agropecuária).
Após a vacinação, é preciso realizar
a declaração de vacinação. A declaração é feita através do sistema
GEDAVE pelo próprio produtor, mas
caso o produtor necessite de auxílio,
a Prefeitura de Iperó através da Secretaria do Meio Rural, Ambiente e
Turismo - SERAT, oferece esse serviço

de declaração de forma gratuita,
basta ir na Rua Pedro Rezende de
Almeida, 25, Jardim Joseli, portando o CPF e senha do produtor do
sistema GEDAVE, suas anotações de
atualização de saldo (quantidade de
animais) e a nota fiscal da compra
da vacina.
Lembrando que nesta atual etapa
são vacinados apenas os animais de
um a vinte e quatro meses. A vacinação não garante apenas a regularização e a sanidade do rebanho,
mas também a saúde do produtor,
sua família e seus funcionários.
Para mais informações 3266-3694
(SERAT). ■
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Prefeitura deve encerrar o ano com
mais de 300 mil refeições entregues
Merenda foi mantida desde o início da pandemia para
garantir refeição adequada aos alunos
Mesmo diante das incertezas trazidas pelo cenário da
pandemia, a Prefeitura de Iperó
implementou em abril/2020 a
entrega de merenda para os
alunos da rede municipal de
ensino. Entre 06 de abril e 26
de novembro foram entregues
288.556 refeições e o até 18
de dezembro (último dia do ca-

lendário escolar) esse número deve
ultrapassar as 300 mil unidades.
A novidade desta semana é que
a partir de hoje, 27/11, em todas
as sextas-feiras as refeições serão
entregues em dobro em razão do
final de semana.
A merenda é entregue em 5 pontos
fixos e 2 móveis e atende cerca de
2 mil alunos por dia, sendo a inicia-

tiva destaque na região pela qualidade, capricho e formato de
distribuição.
Pesquisa de satisfação realizada
pelo Conselho de Alimentação
Escolar - CAE - com os pais dos alunos contemplados com a refeição
também demonstrou que a maioria
aprova a alimentação oferecida pela
Prefeitura.■

INFRAESTRUTURA
EXAR
INFRAESTRUTURA

Reservistas, atenção aos
prazos para o Exercício de
Apresentação da Reserva
Estão convocados os integrantes da reserva do Exército Brasileiro
que tenham se afastado do serviço
ativo no período de 1º de dezembro de 2015 a 30 de novembro de
2020, a se apresentar na organização
militar mais próxima entre os dias
9 a 16 de dezembro de forma presencial. Aos que forem se apresentar pela internet, acessarão o site:
https://exarnet.eb.mil.br/ dentro do
prazo de 1 de dezembro do ano atual
a 31 de janeiro do próximo ano. A

apresentação, via internet, pode
ser feita durante o ano todo, mas
fora do prazo estabelecido incorrerá
em multa conforme previsto na
Lei do Serviço Militar e em seu
Decreto.
Para mais informações compareça
até a unidade da Junta Militar
do município que está localizada
na Rua Costa e Silva, 195 - Vila
Esmeralda ou ligue para o telefone: 3266-1615. Você também
pode acessar o site oficial do EXAR. ■
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