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Diploma ou Certificado acompanhado do
respectivo Histórico Escolar no momento
da atribuição;
Portaria n.º 056/2021 - Conceder 2- A escolha do local de trabalho se for
férias a funcionária Giane de Souza, RG: o caso, poderá ser efetivada por meio de
50.086.024-5 (Assessor Parlamentar) procuração mediante apresentação do
referência “D”, no período de 05/07/21 respectivo instrumento de mandato com
firma reconhecida acompanhado de cópias
à 24/07/21.
Portaria n.º 057/2021 – Conceder reprográficas do documento de identidade
férias a funcionária Marileia Rosa do procurador e do candidato, as quais não
Garcia de Barros, RG: 44.667.467-9 serão devolvidas;
(Almoxarife), referência “E”, no período 3- Os candidatos que forem convocados e
que, eventualmente, ultrapassarem o núde 12/07/2021 à 21/07/2021.
Portaria n.º 058/2021 – Conceder fé- mero de vagas somente farão jus à escolha
rias a funcionária Tais de Fátima Moisés, no caso de não comparecimento ou de
RG: 41.364.381-5 (Escriturário), referên- desistência dos que constarem com melhor
cia “E-2”, no período de 12/07/2021 a classificação.
Mais informações podem ser obtidas dire21/07/2021.
Portaria n.º 059/2021 – Conceder fé- tamente na Divisão de Recursos Humanos.
rias a funcionária Jaqueline Leandro da
Iperó, 15 de julho de 2021.
Mota Medeiros Vieira, RG: 42.894.9800 (Assistente Administrativo I), referênDivisão de Recursos Humanos
cia “E-2”, no período de 19/07/2021 à
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes
02/08/2021.
Portaria n.º 060/2021 - Conceder
férias a funcionária Paloma Gisele
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Biller, RG: 41.690.956-5 (Assessor ParCONCURSO PÚBLICO 01/2019
lamentar) referência “D”, no período de
12/07/2021 à 21/07/2021.
Portarias n.ºs 056 a 060/2021 - Publi- A Prefeitura de Iperó, por meio do Departacada e registrada nesta secretaria em mento de Recursos Humanos e da Secretaria
de Saúde, comunica a convocação para o
05 de julho de 2021.
provimento de cargo em caráter efetivo.
A chamada seguirá a ordem dos candidatos
ANGELO VALÁRIO SOBRINHO
classificados nos termos do Edital de ConPresidente
curso Público n° 001/2019.
LOCAL: Prefeitura de Iperó – Av. Santa Cruz,
355 – Jardim Santa Cruz
EDITAL DE CONVOCAÇÃO –
ATRIBUIÇÃO DE AULAS PROCESSO DATA: 20.07.2021 - HORÁRIO: 09h30min
SELETIVO SIMPLIFICADO 01/2020 CARGO: TECNICO EM ENFERMAGEMClassificado de nº 53º.
Orientações:
A Prefeitura de Iperó, por meio da
Divisão de Recursos Humanos e da 1- Os candidatos deverão apresentar cópia
Secretaria de Educação, Cultura e acompanhada dos originais da Carteira de
Esportes, CONVOCA os candidatos Identidade (RG) e Diploma ou Certificado
abaixo relacionados para compareci- acompanhado do respectivo Histórico Esmento às repartições municipais para colar no momento da atribuição;
fins de provimento de cargo em caráter 2- A escolha por procuração será feita
mediante entrega do respectivo instrutemporário.
A convocação seguirá a ordem de mento de mandato com firma reconhecida
classificação dos candidatos, nos acompanhado de cópias reprográficas do
termos do Edital de Processo Seletivo documento de identidade do procurador e
do candidato que ficarão retidas;
Simplificado n° 001/2020.
LOCAL: Prefeitura de Iperó– Avenida 3- Os candidatos chamados que ultrapasSanta Cruz, 355- Jardim Santa Cruz- sarem o número de vagas somente escolherão em caso do não comparecimento
Iperó-SP
DATA: 20.07.2021 -HORÁRIO: 09h30min ou desistência dos candidatos melhores
CARGO: PROFESSOR DE ENSINO FUN- classificados.
DAMENTAL I - Classificado de nº 31º. Mais informações podem ser obtidas diCARGO: PROFESSOR DE EN - retamente no Departamento de Recursos
SINO FUNDAMENTAL II- EDU- Humanos.
CAÇÃO FÍSICA-LICENCIAIperó, 15 de julho de 2021.
TURA - Classificado de nº 06º.
Orientações:
1- Os candidatos deverão apresentar Departamento de Recursos Humanos
Secretaria de Saúde
cópias acompanhadas das vias originais da Carteira de Identidade (RG) e
PORTARIA DO PODER
LEGISLATIVO MUNICIPAL
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2020
A Prefeitura de Iperó, por meio da Divisão de
Recursos Humanos e da Secretaria de Educação,
Cultura e Esportes, CONVOCA o candidato
abaixo relacionado 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° 001/2020.
LOCAL: Prefeitura de Iperó- Avenida Santa Cruz,
355- Jardim Santa Cruz– Iperó-SP.
DATA: 20.07.2021 - HORÁRIO: 09h30min
CARGO: PROFESSOR TITULAR DE EDUCAÇÃO
INFANTIL - Classificado de nº 05º.
Orientações:
1- O candidato deverá 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, 15 de julho de 2021.
Divisão de Recursos Humanos
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes
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DECRETO Nº 2.167,
DE 07 DE JULHO DE 2021

Suplente: William Pascoal Silva
IV – Representante da Secretaria
de Planejamento e Desenvolvi“Nomeia os membros do Conselho mento:
Municipal dos Direitos do Idoso Titular: Luiza Monise dos Anjos
– Biênio 2020/2022 - dá outras Mendes
providências”
Suplente: Ana Neuma Santiago
V – Representante do CECONTI:
LEONARDO ROBERTO FOLIM, Titular: Ruth Dornelas Paixão
Prefeito do Município de Iperó, Suplente: Arthur Coimbra Filho
Estado de São Paulo, no uso de VI – Representante do Sindicato
suas atribuições legais; e
dos Ferroviários:
CONSIDERANDO o disposto no Titular: Djair Almeida
artigo 2º da Lei Municipal nº 827, Suplente: Carlos Feliciano
de 06 de dezembro de 2013,
VII – Associação dos Ferroviários
DECRETA:
Aposentados de Iperó:
Art. 1º. Ficam nomeados os mem- Titular: Benedito Valário
bros do Conselho Municipal dos Suplente: José Carlos Simão
Direitos do Idoso para o biênio Art. 2º. Este Decreto entrará em
2020/2022, conforme segue:
vigor na data de sua publicação,
I – Representante da Secretaria revogadas as disposições em
de Assistência e Desenvolvimento contrário.
Social
Titular: Tarcila Mireli Quirino de PREFEITURA DE IPERÓ, 07 DE
Freitas
JULHO DE 2021.
Suplente: Luiz Eduardo Rossini
II – Representante da Secretaria LEONARDO ROBERTO FOLIM
de Saúde:
Prefeito de Iperó
Titular: Paula de Freitas Borges
Rodrigues
Publicado nesta Secretaria, em 07
Suplente: Gilce Maria Vida Apade Julho de 2021.
recido
III – Representante da Secretaria
LUCIANA SANTUCCI
de Educação, Cultura e Esportes
Secretária de Governo
Titular: Mayara Marques de
Freitas
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IMUNIZAÇÃO
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Iperó realiza novo mutirão de
vacinação contra a Covid-19
A Prefeitura de Iperó, por
meio da Secretaria de Saúde, realiza neste sábado (17),
um novo mutirão de vacinação contra o Coronavírus.
Na ação, pessoas a partir de
35 anos podem se cadastrar
para receber a primeira
dose da vacina. Com isso, o
mutirão permitirá a repescagem de pessoas de faixas
etárias anteriores que por
algum motivo ainda não
conseguiram se imunizar.
Para receber o imunizante
no próximo sábado, é necessário realizar o agendamento do local e horário
no site da Prefeitura de
Iperó, através do link www.
ipero.sp.gov.br. Além disso,
para agilizar o processo de
cadastramento de dados,
o munícipe precisa se cadastrar no site do Estado,
https://vacinaja.sp.gov.br/.
O mutirão será realizado
nas UBS “Elois Alves Correa”
(Bacaetava), das 10h às 16h,
“Cacilda Fogaça de Almeida” (George Oetterer) e Polo
Cultural (Centro), das 08h
às 16h.
O Secretário da Saúde, Dr
Sinomar Sene, destacou
a importância da ação do
próximo f im de semana.
“No próximo sábado estaremos realizando mais um
mutirão de vacinação. Nesta etapa, todas as pessoas
acima de 35 anos poderão
ser vacinadas, basta entrar
no site da Prefeitura e se ca-

dastrar. Desta forma, evitamos
aglomerações, e você saberá
o horário exato da sua vacina.
Não perca esta oportunidade.
Não escolha a vacina, pois sabemos que todas as vacinas
são eficazes. Portanto, devemos sim vacinar. Este é o mais
importante para que você se
torne imune contra o vírus e
que assim possamos acabar
com a pandemia. Entre no site
e cadastre-se, agende sua vacinação para o próximo sábado!”.
Para receber a vacina, é necessário apresentar Documento
com Foto, CPF, Comprovante
de Residência, Comprovante
de Agendamento e Carteirinha
de Vacinação. Se você recebeu
a aplicação de outra vacina recentemente, vale lembrar que
é necessário aguardar um intervalo de no mínimo 14 dias.■

Obras da nova Creche
Escola no Jardim Irene
são iniciadas
As obras da nova creche-escola, no Jardim Irene,
que é uma parceria entre
a Prefeitura de Iperó e o
Governo do Estado de São
Paulo, reiniciaram oficialmente nesta quarta (14),
após anos de paralisação.
O local, que terá capacidade para atender cerca de
150 crianças, faz parte do
Programa Creche Escola,
criado pela Fundação para o
Desenvolvimento da Educação (FDE), com o objetivo de
auxiliar os municípios a aumentar o número de vagas
no ensino infantil paulista.
O prefeito, vereadores e
representante de empresas, estiveram no local para
anunciar o início das obras.
O prefeito comentou sobre
a importância de, finalmente, iniciar a construção da
creche-escola e falou sobre
as dificuldades para viabilizar o projeto. “Esta obra era
esperada há muito tempo,
pelos moradores e toda à
população. A obra foi anunciada há anos e desde então, muitos problemas surgiram que inviabilizaram o
começo do projeto. No final
do ano passado, a Prefeitura
realizou algumas adequações que eram necessárias
para reiniciar as tratativas
e viabilizar o início, porém,
a empresa vencedora da
licitação, realizada pelo Estado, já havia protocolado
o pedido de desistência do
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contrato. Com isso, o Fundação para o Desenvolvimento
da Educação (FDE), teria que
realizar nova licitação e podendo atrasar em no mínimo
mais 2 anos o início da obra”.
Folim ainda comentou como
o impasse foi solucionado,
“Realizamos diversas reuniões
com representantes do Fundação para o Desenvolvimento
da Educação (FDE), e com a
empresa responsável, e juntos
encontramos os caminhos
para regularizar a situação e
viabilizar o início da tão esperada obra. Depois de muitas
tratativas com o Estado, conseguimos dar seguimento a
esta obra tão importante para
o bairro, e claro, para Iperó”.
finaliza o prefeito afirmando
que a nova creche-escola será
importante para o retorno das
aulas, “Muitas crianças serão
contempladas com um local
com ótima estrutura, e para
o ano seguinte, um ano de
retomada, a creche será mais
um apoio para a Educação do
município. Agradeço a parceria da Câmara Municipal,
que tem nos acompanhado
e auxiliado muito para conduzirmos o crescimento de
nossa cidade, e aos deputados
Maria Lúcia Amary e Samuel
Moreira, pela ajuda prestada”.
A creche-escola “Dra. Valdenis
Ribera Mira”, será construída
numa área de 2.814,35 m²,
tem o prazo de um ano para
ser finalizada e ficará instalada
no endereço Benedito Vaz, 75.■

