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ATOS OFICIAIS

EDITAL DE CIENTIFICAÇÃO gas somente farão jus à escolha Mais informações podem ser
no caso de não comparecimento obtidas diretamente no DeparO Município de Iperó, por meio ou de desistência dos que cons- tamento de Recursos Humanos.
de seu Departamento de Re- tarem com melhor classificação.
cursos Humanos, torna pú- Mais informações podem ser Iperó, 1º de outubro de 2021.
blica a DESCLASSIFICAÇÃO obtidas diretamente na Divisão
do candidato, Sr. J.P.A.F.M, RG de Recursos Humanos.
Divisão de Recursos Humanos
nº 33.991.557-2, ao cargo de
MÉDICO PLANTONISTA (12H), Iperó, 1º de outubro de 2021.
Secretaria de Educação,
que, muito embora aprovado no
Cultura e Esportes.
Processo Seletivo Simplificado Divisão de Recursos Humanos
e Emergencial nº 002/2021, e
apresentado a documentação
PORTARIA Nº 233,
Secretaria de Educação,
exigida no “item 8” do Edital do
DE 30 DE JULHO DE 2021,
Cultura e Esportes
Seletivo Simplificado e Emergencial nº 002/2021, deixou de se
INSTAURA PROCEDIMENTO
apresentar no prazo estipulado EDITAL DE CONVOCAÇÃO ADMINISTRATIVO DISCIPLIpara assumir o cargo.
NAR EM FACE DA SERVIDORA
CONCURSO PÚBLICO
P.C.C.V.A, para apurar os fatos
01/2019
Iperó, 30 de setembro de 2021
apresentados no Processo AdmiA Prefeitura de Iperó, por meio nistrativo sob nº 003/2021, pois,
da Divisão de Recursos Humanos supostamente ter a servidora
EDITAL DE CONVOCAÇÃO e da Secretaria da Educação, descumprido os deveres imposCONCURSO PÚBLICO
Cultura e Esportes, CONVOCA tos aos servidores, em especial,
Nº 01/2019
os classificados abaixo indicados aos Art. 165, IX, 169, IV,175, II,
para que compareçam no dia e 176, “Caput”.
A Prefeitura de Iperó, por meio local indicados a fim de manifes- Fixando o prazo de 60 (sessenta)
da Divisão de Recursos Humanos tarem interesse na celebração de dias para a conclusão dos trabae da Secretaria de Educação, CONTRATO TEMPORÁRIO em lhos de apuração e designando
Cultura e Esportes, CONVOCA razão do Edital de Concurso Pú- a COMISSÃO PERMANENTE DE
os candidatos abaixo relacio- blico nº 001/2019, em especial, PROCESSO ADMINISTRATIVO
nados para comparecimento no disposto no item 9.9, e com DISCIPLINAR, já estabelecida por
às repartições municipais para fundamento no inciso VI do art. meio da Portaria nº 134, de 1º de
fins de provimento de cargo em 2º da Lei Municipal nº 557/2006 março de 2021.
caráter efetivo.
(com alteração dada pela Lei
A convocação seguirá a ordem Municipal nº 605/2007).
LEONARDO ROBERTO FOLIM
de classificação dos candidatos, A convocação seguirá a ordem
Prefeito Municipal
nos termos do Edital de Concur- dos candidatos classificados nos
so Público n° 001/2019.
termos do Edital de Concurso Publicada nesta Secretaria
LOCAL: Prefeitura de Iperó- Ave- Público n° 001/2019.
em 29 de setembro de 2021
nida Santa Cruz, 355- Jardim LOCAL: Prefeitura de Iperó – Av.
Santa Cruz– Iperó-SP.
LUCIANA SANTUCCI
Santa Cruz, 355 – Jardim Santa Cruz.
DATA: 05.10.2021 - HORÁRIO: DATA: 05.10.2021 - HORÁRIO:
Secretária de Governo
09h00min
09h00m
CARGO: AUXILIAR DE DESEN- CARGO: MOTORISTA - ClassifiVOLVIMENTO INFANTIL- Clas- cados do nº 37º ao 41º.
sificado de nº 05º.
Orientações:
Orientações:
1- Os candidatos deverão apre1- O candidato deverá apre- sentar cópia acompanhada dos
sentar cópias acompanhadas originais da Carteira de Identidadas vias originais da Carteira de de (RG) e Diploma ou Certificado
Identidade (RG) e Diploma ou acompanhado do respectivo
Certificado acompanhado do Histórico Escolar no momento
respectivo Histórico Escolar no da atribuição;
momento da atribuição;
2- A escolha por procuração será
2- A escolha do local de trabalho feita mediante entrega do resse for o caso, poderá ser efeti- pectivo instrumento de mandato
vada por meio de procuração com firma reconhecida acompamediante apresentação do res- nhado de cópias reprográficas
pectivo instrumento de mandato do documento de identidade do
com firma reconhecida acompa- procurador e do candidato que
nhado de cópias reprográficas ficarão retidas;
do documento de identidade 3- Os candidatos chamados
do procurador e do candidato, que ultrapassarem o número de
as quais não serão devolvidas; vagas somente escolherão em
3- Os candidatos que forem con- caso do não comparecimento
vocados e que, eventualmente, ou desistência dos candidatos
ultrapassarem o número de va- melhores classificados.
EXPEDIENTE: PUBLICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERÓ/SP EDIÇÃO DIGITAL
FOTOS/ TEXTOS/ DIAGRAMAÇÃO: DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E RELAÇÕESPÚBLICAS
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OUTUBRO ROSA

DESAFIO CICLÍSTICO

Prefeitura incentiva
consultas e exames
O Outubro Rosa é um
movimento internacional
que busca conscientizar
a sociedade sobre o diagnóstico precoce do câncer
de mama.
Devido a importância do
assunto, a Prefeitura de
Iperó criou, para o próximo mês, ações que incentivam as mulheres
iperoenses a fazerem exames e manterem o autocuidado.
Segundo o Instituto Oncoguia, 95% dos casos

identif icados em estágio
inicial têm possibilidade de
cura, o diagnóstico precoce
salva vidas. No ano passado,
11,5 milhões de mamografias deveriam ter sido feitas,
mas, apenas 2,7 milhões foram
realizadas, informa a Sociedade Brasileira de Mastologia
(SBM).
Não deixe de se cuidar, incentive as mulheres que você
conhece a fazerem os exames necessários. Agende o
seu exame na UBS mais próxima! ■

EDUCAÇÃO

Inscrições abertas
para as creches
As inscrições serão realizadas nos dias 04 e 05 de
outubro. Os responsáveis
deverão comparecer com
cópias dos seguintes documentos:
- Certidão de nascimento
da criança;
- Carteira de vacinação da
criança;
- Cédula de identidade do
pais e/ou responsável legal;
- Comprovante de residência atualizado;
- Telefones para contato;
- Cópia da Carteira de
Trabalho com registro
atual ou declaração do
empregador com firma
reconhecida e contendo
horário de trabalho.
Confira datas e locais:
CENTRO
(PÓLO CULTURAL)

04/10 - das 09h às 11h30
04/10 - das 13h30 às 15h
BACAETAVA
(CEI VICTORIA)
04/10 - das 09h às 11h30
04/10 - das 13h30 às 15h
GEORGE OETERER
(PROJETO BEM ME QUER)
05/10 - das 09h às 13h
ATENÇÃO!! As inscrições
não garantem vagas. Dessa forma, assim que houver
disponibilidade de vagas a
creche entrará em contato.
Respeite o prazo e o horário da inscrição. Separe os
documentos e cópias com
antecedência, além disso, é
muito importante lembrarmos que devemos manter
o distanciamento social,
comparecendo ao local com
máscara e álcool em gel em
mãos. ■

1º edição foi realizada
no último final de semana
A Prefeitura de Iperó,
em parceria com a Divisão Esportiva de Iperó
e SERAT, promoveu o 1º
Desafio Ciclístico de Primavera nos dias 25 e 26 de
setembro. A ação contou
com o apoio da Secretaria
de Saúde, Secretaria de
Assistência e Desenvolvimento Social, Secretaria
de Educação, Cultura e
Esporte, Secretaria de Planejamento, Guarda Civil
Municipal e Secretaria de
Serviços Municipais, que
deram todo apoio necessário aos atletas.
Foram mais de 80 ciclistas
inscritos, entre moradores de Iperó e de cidades
vizinhas. Esse evento tem
como finalidade promover a modalidade de Ciclismo no município, além
de promover o turismo,
já que o percurso segue
rotas turísticas onde cada
participante pode, além
de praticar o esporte propriamente dito, admirar a
natureza e as suas mara-

vilhas.
O responsável pelo Turismo
comentou a importância da
ação. “A rota ciclística conecta o campo e a cidade por
paisagens cênicas de nosso
município, e isso proporciona
aos participantes a oportunidade de interpretar a natureza. A ação também ajuda
a fomentar o turismo e o comércio de nossa cidade, sendo muito importante no desenvolvimento econômico.”
A responsável pela Divisão
Esportiva de Iperó também
comentou sobre o evento. “O
desafio ciclístico promoveu
a importância da atividade
física, destacou durante o
percurso as paisagens da
nossa cidade e a confraternização dos participantes, que
admiram o ciclismo. Agradecemos todos que participaram e que trabalharam
para que tudo fosse possível.
Pretendemos organizar novos desafios, contem com a
Divisão de Esporte!”
Confira a lista de classificados no site da Prefeitura. ■
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