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ATOS OFICIAIS
do documento de identidade do procuEDITAL DE CONVOCAÇÃO
rador e do candidato que ficarão retidas;
PROCESSO SELETIVO
3- Os candidatos chamados que ultrapas- SIMPLIFICADO E EMERGENCIAL
sarem o número de vagas somente esco“Designação para Cargo em
Nº 001/2021
lherão em caso do não comparecimento
Comissão”
ou desistência dos candidatos melhores A Prefeitura de Iperó, por meio da
LEONARDO ROBERTO FOLIM, Prefeito do classificados.
Divisão de Recursos Humanos e da SeMunicípio de Iperó, Estado de São Paulo, Mais informações podem ser obtidas di- cretaria da Educação, Cultura e Esporretamente no Departamento de Recursos tes, CONVOCA os classificados abaixo
no uso de suas atribuições legais;
Humanos.
RESOLVE
indicados para que compareçam no
Art. 1°. Fica designado o Sr. ALEXANdia e local indicados a fim de maniIperó, 23 de junho de 2021.
DRE DOMINGUES, PIS nº 12220205802,
festarem interesse na celebração de
ocupante do cargo efetivo de INSPETOR
CONTRATO TEMPORÁRIO em razão
DE DIVISÃO, para o cargo em comissão Departamento de Recursos Humanos do Edital de Processo Seletivo SimpliSecretaria de Saúde
de COMANDANTE OPERACIONAL DA
ficado e Emergencial nº 001/2021, e
GUARDA CIVIL MUNICIPAL, em conforcom fundamento no inciso VI do art.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
midade com o disposto na Lei Comple2º da Lei Municipal nº 557/2006 (com
mentar nº 147, de 6 de dezembro de 2017 CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2020 alteração dada pela Lei Municipal nº
(e alterações posteriores).
605/2007).
Art. 2°. Esta Portaria entrará em vigor A Prefeitura de Iperó, por meio da Divisão A contratação temporária fundana data de sua publicação, revogadas as de Recursos Humanos e da Secretaria de menta-se em razão do estado de
Educação, Cultura e Esportes, CONVOCA calamidade pública no município em
disposições em contrário.
o candidato abaixo relacionado para com- decorrência da Pandemia causada
parecimento às repartições municipais para pelo novo coronavírus (COVID19).
PREFEITURA DE IPERÓ,
fins de provimento de cargo em caráter A convocação seguirá a ordem dos
EM 24 DE JUNHO DE 2021.
efetivo.
candidatos classificados nos termos
A convocação seguirá a ordem de classifi- do Edital de Processo Seletivo SimLEONARDO ROBERTO FOLIM
cação dos candidatos, nos termos do Edital plificado e Emergencial nº 001/2021.
Prefeito
de Concurso Público n° 001/2020.
LOCAL: Prefeitura de Iperó – Av. Santa
LOCAL: Prefeitura de Iperó- Avenida Santa Cruz, 355 – Jardim Santa Cruz.
Publicada nesta Secretaria,
Cruz, 355- Jardim Santa Cruz– Iperó-SP. DATA: 29.06.2021 - HORÁRIO: 09h30m
em 24 de junho de 2021.
DATA: 29.06.2021 - HORÁRIO: 09h30min CARGO: ORIENTADOR COVID-19CARGO: PROFESSOR TITULAR DE ENSI- Classificado de nº 35º.
NO FUNDAMENTAL I - Classificados de
LUCIANA SANTUCCI
Orientações:
nº 01º e 02º.
Secretária de Governo
1- Os candidatos deverão apresentar
CARGO: PROFESSOR TITULAR DE EN- cópia acompanhada dos originais dos
SINO FUNDAMENTAL II - EDUCAÇÃO documentos constantes no Anexo I
FÍSICA - Classificado de nº 03º e 04º. desta convocação no momento da
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Orientações:
CONCURSO PÚBLICO 01/2019
atribuição, a não apresentação dos do1- O candidato deverá apresentar cópias cumentos exigidos tornará sem efeito
A Prefeitura de Iperó, por meio do acompanhadas das vias originais da Car- a aprovação obtida pelo candidato,
Departamento de Recursos Humanos teira de Identidade (RG) e Diploma ou anulando-se todos os atos ou efeitos
e da Secretaria de Saúde, comunica a Certificado acompanhado do respectivo decorrentes da inscrição no processo
convocação para o provimento de cargo Histórico Escolar no momento da atri- seletivo simplificado;
buição;
em caráter efetivo.
2- A escolha por procuração será
A chamada seguirá a ordem dos candida- 2- A escolha do local de trabalho se for feita mediante entrega do respectivo
tos classificados nos termos do Edital de o caso, poderá ser efetivada por meio de instrumento de mandato com firma
procuração mediante apresentação do reconhecida acompanhado de cópias
Concurso Público n° 001/2019.
LOCAL: Prefeitura de Iperó – Av. Santa respectivo instrumento de mandato com reprográficas do documento de idenfirma reconhecida acompanhado de cópias tidade do procurador e do candidato
Cruz, 355 – Jardim Santa Cruz
reprográficas do documento de identidade que ficarão retidas;
DATA: 29.06.2021
do procurador e do candidato, as quais não 3- Os candidatos chamados que ultraHORÁRIO: 09h30min
CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO- serão devolvidas;
passarem o número de vagas somente
3- Os candidatos que forem convocados escolherão em caso do não compareClassificado de nº 05º.
CARGO: TECNICO EM ENFERMAGEM- e que, eventualmente, ultrapassarem o cimento ou desistência dos candidatos
número de vagas somente farão jus à melhores classificados.
Classificado de nº 51º.
escolha no caso de não comparecimento Mais informações podem ser obtidas
Orientações:
1- Os candidatos deverão apresentar ou de desistência dos que constarem com diretamente na Divisão de Recursos
cópia acompanhada dos originais da melhor classificação.
Humanos.
Carteira de Identidade (RG) e Diploma Mais informações podem ser obtidas direou Certificado acompanhado do respec- tamente na Divisão de Recursos Humanos.
Iperó, 23 de junho de 2021.
tivo Histórico Escolar no momento da
Iperó, 23 de junho de 2021.
atribuição;
Divisão de Recursos Humanos
2- A escolha por procuração será feita
Secretaria de Educação, Cultura e
Divisão de Recursos Humanos
mediante entrega do respectivo instruEsportes.
mento de mandato com firma reconheci- Secretaria de Educação, Cultura e Esportes
da acompanhado de cópias reprográficas
PORTARIA Nº 225,
DE 24 DE JUNHO DE 2021.
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CÂMARA MUNICIPAL DE IPERÓ
EXTRATO DO CONTRATO N.º 010/2021
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL
DE IPERÓ
CONTRATADA: FRANCLIM OLIVEIRA DE
ANDRADE 35430825824
MODALIDADE: Dispensa n.º 035/2021 –
Processo nº 044/2021
OBJETO: lavagem semanal, completa,
do único veículo do Poder Legislativo
Municipal.
ASSINATURA: 17/06/2021
VIGÊNCIA: 12 mêses
VALOR GLOBAL: R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais)
Angelo Valário Sobrinho
Presidente da Câmara Municipal de Iperó
CÂMARA MUNICIPAL DE IPERÓ
EXTRATO DO TERMO ADITIVO
DO CONTRATO N.º 006/2021
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL
DE IPERÓ
CONTRATADA: TECNOPRINT ELETROELETRONICA LTDA
MODALIDADE: Convite n.º 004/2021 –
Processo nº 008/2021
OBJETO: Acréscimo ao objeto da contratação de 01 (uma) impressora multifuncional mono.
ASSINATURA: 17/06/2021
VIGÊNCIA: Até o final do contrato
VALOR ACRESCIDO: R$ 150,00 (cento e
cinquenta reais)
Angelo Valário Sobrinho
Presidente da Câmara Municipal de Iperó
EDITAL SECE DE
CONVOCAÇÃO 01/2021
A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA
E ESPORTES, nos termos a Lei Municipal
nº 1.020 de 07 de Junho de 2021, convoca
os representantes de ENTIDADES CIVIS
ORGANIZADAS, para participarem de Assembleia virtual (online) com a finalidade
de eleição de 02 (dois) Titulares e 02 (dois)
Suplentes, para integrarem o CONSELHO
DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – CAE - no
QUADRIÊNIO DE 2021 a 2025.
DIA: 29/06/2021 (TERÇA FEIRA)
HORA: 15:30H
LINK: https://meet.google.com/tza-epgo-ahn
Iperó, 25 de Junho de 2021.
JOSÉ AMILTON DE CAMARGO
Secretário de Educação, Cultura
e Esportes
Observação: Os interessados deverão
possuir e-mail do Gmail e acessar, pontualmente, o link referente à assembleia
virtual (online).
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Prefeitura e Governo do Estado
entregam títulos, melhorias e
investimentos
Com a presença da comitiva do
Governo do Estado de São Paulo, o
município de Iperó realizou, nesta
manhã (24), no Centro Nacional
de Balonismo, uma cerimônia de
entrega de títulos de regularização
fundiária, do Programa Cidade Legal, anúncio da autorização para
a instalação do Poupatempo na
cidade, entrega do cheque referente ao Programa Nossa Casa,
além de 600 cestas básicas para o
Fundo Social de Solidariedade do
município.
O Programa Nossa Casa visa ampliar a oferta de habitação de
interesse social, e beneficiará 153
famílias do bairro Bacaetava, que
terão a entrada do financiamento
do seu imóvel de forma facilitada, já o Programa Cidade Legal
regulariza a documentação dos
imóveis. Em Iperó, mais de 200
famílias do bairro Novo Horizonte
foram beneficiadas.
Além da presença de autoridades
municipais como o prefeito Leonardo Folim, secretários, vereadores e autoridades da região, o
evento recebeu o vice-governador,
Rodrigo Garcia, e o Secretário Estadual de Habitação, Flávio Amary,
além de Deputados Estaduais e
Federais.
Devido à pandemia da covid-19,
cinco munícipes foram ao evento
receber o título de regularização
fundiária de seus imóveis simbolicamente. No sábado, o Prefeito
Leonardo Folim, junto com sua

equipe, passará de casa em casa,
no bairro Novo Horizonte, para
entregar as escrituras. Não será
necessário o agendamento, basta
o morador estar na residência.
Mais investimentos:
Poupatempo em Iperó
O Governo do Estado, por meio do
vice-governador Rodrigo Garcia,
ainda anunciou no evento desta
quinta-feira, a autorização para
a instalação do Poupatempo em
Iperó. O prefeito Leonardo Folim
vai a São Paulo, no Palácio dos Bandeirantes, para o planejamento e
execução do novo anúncio.
“Hoje foi um dia muito importante para o desenvolvimento
do nosso município. Com a presença do nosso vice-governador,
deputados parceiros, vereadores,
secretários e demais autoridades,
oficializamos a entrega de mais
de 200 escrituras para as famílias
do Novo Horizonte, um sonho realizado, que entregaremos casa a
casa no bairro, no próximo sábado!
Além disso, faremos a instalação
do Poupatempo, executaremos o
programa Nossa Casa e conseguimos, na ocasião, apresentar um
projeto para o vice-governador
para a melhor utilização do espaço
da área do balonismo e da Estação Ferroviária. Isso significa mais
investimento e desenvolvimento
para Iperó, nosso trabalho árduo
gerando frutos. Vamos em frente!”,
comentou o prefeito. ■
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