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Iperó inicia programa
para zerar filas de
exames
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Hoje, 06, é o Dia Nacional dos Profissionais da Educação, uma data
criada para homenagear, reconhecer e valorizar os profissionais que
atuam no âmbito escolar.
Parabéns a todos os profissionais
que diariamente trabalham arduamente para uma educação e um
futuro melhor para a sociedade.
“Educação não transforma o mundo. Educação muda as pessoas.
Pessoas transformam o mundo.”
(Paulo Freire)
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ATOS OFICIAIS
CÂMARA MUNICIPAL DE IPERÓ
Em cumprimento ao disposto no artigo 278 do
Regimento Interno da Câmara Municipal de Iperó,
PARECER PRÉVIO ÀS CONTAS DA MESA DA C
MARA MUNICIPAL DE IPERÓ - EXERCÍCIO 2017.

EXPEDIENTE: PUBLICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERÓ/SP EDIÇÃO DIGITAL
FOTOS/ TEXTOS/ DIAGRAMAÇÃO: DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E RELAÇÕESPÚBLICAS
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO 01/2020

A convocação seguirá a ordem de clas- CARGO: PROFESSOR TITULAR DE
sificação dos candidatos, nos termos do ENSINO FUNDAMENTAL II- INGLÊS Edital de Processo Seletivo Simplifica- Classificado de nº 01º.
A Prefeitura de Iperó, por meio da Divi- do n° 001/2020.
Orientações:
são de Recursos Humanos e da Secre- LOCAL: Prefeitura de Iperó– Avenida 1- O candidato deverá apresentar cópias
taria da Educação, Cultura e Esportes e, Santa Cruz, 355- Jardim Santa Cruz- acompanhadas das vias originais da
Considerando a necessidade em caráter Iperó-SP
Carteira de Identidade (RG) e Diploma
emergencial para a função de Professor DATA: 10.08.2021 - HORÁRIO: 09h30min ou Certificado acompanhado do respecde Ensino Fundamental II – Inglês;
CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO tivo Histórico Escolar no momento da
Considerando que todos os classifi- INFANTIL - Classificados do nº 19º atribuição;
cados no Processo Seletivo 01/2020 ao 22º.
2- A escolha do local de trabalho se for
foram convocados;
CARGO: PROFESSOR DE ENSINO o caso, poderá ser efetivada por meio
Considerando ainda o item 11.9 do FUNDAMENTAL I - Classificados do de procuração mediante apresentação
edital do Concurso Público 01/2020; nº 34º ao 36º.
do respectivo instrumento de mandato
Comunica a convocação para o pro- CARGO: PROFESSOR DE ENSINO com firma reconhecida acompanhado de
vimento de CARGO EM CARÁTER FUNDAMENTAL II-PORTUGUÊS - cópias reprográficas do documento de
TEMPORÁRIO dos interessados a vaga Classificados de nº 01º e 02º.
identidade do procurador e do candidato,
para comparecer na data e local abaixo
Orientações:
as quais não serão devolvidas;
determinados para atribuição de aulas: 1- Os candidatos deverão apresentar 3- Os candidatos que forem convocados
A chamada seguirá a ordem dos candi- cópias acompanhadas das vias origi- e que, eventualmente, ultrapassarem o
datos classificados nos termos do Edital nais da Carteira de Identidade (RG) e número de vagas somente farão jus à
de Concurso Público n° 001/2020.
Diploma ou Certificado acompanhado escolha no caso de não comparecimento
LOCAL: Prefeitura de Iperó – Av. Santa do respectivo Histórico Escolar no mo- ou de desistência dos que constarem com
Cruz, 355 – Jardim Santa Cruz.
mento da atribuição;
melhor classificação.
DATA: 10.08.2021 / HORÁRIO: 09h30min 2- A escolha do local de trabalho se for Mais informações podem ser obtidas
CARGO: PROFESSOR DE ENSINO o caso, poderá ser efetivada por meio diretamente na Divisão de Recursos
FUNDAMENTAL II – INGLÊS – Classi- de procuração mediante apresentação Humanos.
ficados do nº 20º ao 23º.
do respectivo instrumento de mandato
Orientações:
com firma reconhecida acompanhado
Iperó, 6 de agosto de 2021.
1- Os candidatos deverão apresentar de cópias reprográficas do documento
cópias acompanhadas das vias origi- de identidade do procurador e do canDivisão de Recursos Humanos
nais da Carteira de Identidade (RG) e didato, as quais não serão devolvidas;
Diploma ou Certificado acompanhado 3- Os candidatos que forem convocaSecretaria de Educação,
do respectivo Histórico Escolar no mo- dos e que, eventualmente, ultrapassaCultura e Esportes
mento da atribuição;
rem o número de vagas somente farão
2- A escolha do local de trabalho se for jus à escolha no caso de não compao caso, poderá ser efetivada por meio recimento ou de desistência dos que
EDITAL REUNIÃO CMDI
de procuração mediante apresentação constarem com melhor classificação.
do respectivo instrumento de mandato Mais informações podem ser obtidas O Conselho Municipal dos Direitos do
com firma reconhecida acompanhado diretamente na Divisão de Recursos Idoso, conforme competências, nos
de cópias reprográficas do documento Humanos.
termos da Lei Municipal nº 827/2013 e
de identidade do procurador e do canDecreto nº 2078/2020, vem por meio
didato, as quais não serão devolvidas.
Iperó, 6 de agosto de 2021.
deste convocar todos os seus membros
3- Os candidatos que forem convocae convidar os demais como ouvintes, para
dos e que, eventualmente, ultrapassaDivisão de Recursos Humanos
Reunião Ordinária que acontecerá no dia
rem o número de vagas somente farão
12/08/2021, quinta-feira, às 13h:30min,
jus à escolha no caso de não compaSecretaria de Educação,
no Polo Cultural de Iperó com a pauta
recimento ou de desistência dos que
Cultura e Esportes
principal de Retomada das Atividades,
constarem com melhor classificação.
Ações e Conferência Nacional do Idoso.
Mais informações podem ser obtidas
Os protocolos de segurança serão mantidiretamente na Divisão de Recursos
dos, sendo assim o local será adequado e
Humanos.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
todos devem estar de máscara mantendo
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2020 o distanciamento.
Iperó, 6 de agosto de 2021.
A Prefeitura de Iperó, por meio da
Iperó, 06 de agosto de 2021.
Divisão de Recursos Humanos
Divisão de Recursos Humanos e da
Secretaria de Educação, Cultura e EsSecretaria de Educação,
portes, CONVOCA o candidato abaixo
PORTARIA DO PODER
Cultura e Esportes.
relacionado para comparecimento às
LEGISLATIVO MUNICIPAL
repartições municipais para fins de
provimento de CARGO EM CARÁTER Portaria n.º 063/2021 - Conceder
EFETIVO.
férias ao funcionário Paulo Henrique
EDITAL DE CONVOCAÇÃO –
A convocação seguirá a ordem de de Araujo, RG: 44.001.575-3 (AssisATRIBUIÇÃO DE AULAS
classificação dos candidatos, nos ter- tente Administrativo ll), referência
mos do Edital de Concurso Público n° “G”, no período de 06/08/2021 à
PROCESSO SELETIVO
001/2020.
20/08/2021.
SIMPLIFICADO 01/2020
LOCAL: Prefeitura de Iperó- Avenida Santa Portaria n.º 063/2021 - Publicada
Cruz, 355- Jardim Santa Cruz– Iperó-SP. e registrada nesta secretaria em 03
A Prefeitura de Iperó, por meio da DATA: 10.08.2021 - HORÁRIO: 09h30min de agosto de 2021.
Divisão de Recursos Humanos e da CARGO: PROFESSOR TITULAR DE
Secretaria de Educação, Cultura e Es- ENSINO FUNDAMENTAL I - LISTA
portes, CONVOCA os candidatos abaixo ESPECIAL- CANDIDATOS COM DErelacionados para comparecimento FICIÊNCIA- Classificado de nº 01º.
ANGELO VALÁRIO SOBRINHO
às repartições municipais para fins de CARGO: PROFESSOR TITULAR DE
Presidente
provimento de CARGO EM CARÁTER ENSINO FUNDAMENTAL I - ClassifiTEMPORÁRIO.
cado de nº 05º.
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IMUNIZAÇÃO

Iperó inicia programa para
zerar filas de exames
A Prefeitura de Iperó dará
início, nesta terça-feira (3),
ao programa “Zerando Filas”, que visa dar andamento aos exames médicos
aguardados. Os munícipes
serão informados pela Secretaria Municipal de Saúde sobre o dia e o local, os
exames serão feitos na Clínicas São José, em Boituva,
e na Clínica Linus Pauling,
em Sorocaba, selecionadas
através de Licitação.
Foram investidos, no programa, em torno de R$ 700
mil. Os exames agendados
serão divididos em três
etapas. Inicialmente, serão
chamados: Mamografia, Tomografia, Uretrocistografia,
Teste ergométrico, Holter,
Mapa, Retossigmoidoscopia, polissonografia, PAAF
de tireoide e Audiometria.
“A saúde é a nossa prioridade. Devido a pandemia de
Covid-19, principalmente no
ano passado, foram canceladas várias consultas agendadas e exames desmarcados, em conversa com o
Dr. Sinomar, decidimos não
medir esforços para liberar
recursos para melhorar e
intensificar o cuidado com

a saúde do iperoense”, comentou o Prefeito.
“São muitas pessoas aguardando exames, por isso vamos dividir em três fases. Na
sequência, na segunda etapa,
serão feitos os exames de Urografia Excretora, Ecocardiograma Infantil, Ecocardiograma
Adulto, Eletroencefalograma,
Histerossalpingografia, Endoscopia, Colonoscopia e Eletroneuromiografia. Importante
reforçar que o munícipe não
precisa se preocupar, a nossa
Secretaria vai entrar em contato informando sobre o exame”,
comentou o Secretário de Saúde Dr. Sinomar Sene.
Na terceira etapa do programa, uma nova licitação será
feita para dar seguimento aos
exames de: Colonoscopia, Endoscopia, Eletroneuromiografia, Ressonância Magnética,
Densitometria, Cistoscopia,
Cintilografia Miocárdio, Estudo
Urodinâmico, Espirometria,
Histeroscopia, Nasofibroscopia, laringoscopia, Bera, Arteriografia, Mamografia Esofágica e Vídeo Deglutograma.
Para dúvidas ou mais informações, entre em contato com a
Secretaria de Saúde pelo telefone (15) 3266-2137. ■

Somente com a segunda
dose você está protegido!
Segundo a ANVISA, a pessoa que não completa o
esquema vacinal fica mais
vulnerável à infecção pelo
coronavírus, do que aquela
que recebeu as duas doses.
Ou seja, além de se expor ao
risco de ser contaminado e
adoecer, esse indivíduo não

PÁGINA 4 - ÓRGÃO OFICIAL DA PREFEITURA DE IPERÓ

ajuda a controlar a circulação
do vírus. Além disso, a vacinação incompleta pode criar
um ambiente propício para o
surgimento de versões ainda
mais resistentes do COVID-19.
Para a sua saúde e a de todos,
não deixe de tomar a 2ª dose
da vacina! ■

