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ATOS OFICIAIS
EXTRATO DE PORTARIAS
DA CÂMARA MUNICIPAL
DE IPERÓ

EDITAL DE CONVOCAÇÃO dos candidatos classificados nos
DECRETO Nº 2.242,
termos do Edital de Concurso DE 21 DE JANEIRO DE 2022.
CONCURSO PÚBLICO
Público n° 001/2019.
01/2019
LOCAL: Prefeitura de Iperó – Av. “Dispõe sobre a Homologação
Portaria nº008/2022 - Con- A Prefeitura de Iperó, por meio Santa Cruz, 355 – Jardim Santa Cruz
do Concurso Público
cede férias a funcionária Ma- do Departamento de Recursos DATA: 25.01.2022
nº 003/2.020.”.
riléia Rosa Garcia de Barros, Humanos e da Secretaria de HORÁRIO: 09h30min
RG 44.667.467-9 (Almoxarife), Transportes e Serviços Munici- CARGO: TECNICO EM ENFER- LEONARDO ROBERTO FOLIM,
referência “E”, no período de pais, comunica a convocação MAGEM- Classificado de nº Prefeito do Município de Iperó,
20/01/2022 à 29/01/2022, sendo para o provimento de cargo em 63º.
Estado de São Paulo, no uso de
1/3 (um terço) convertido em caráter efetivo.
Orientações:
suas atribuições legais,
abono pecuniário.
A chamada seguirá a ordem 1- Os candidatos deverão apreDECRETA
Portaria n.º009/2020 - Con- dos candidatos classificados nos sentar cópia acompanhada dos Art. 1º. Fica HOMOLOGADO o
cede férias a funcionária Clau- termos do Edital de Concurso originais da Carteira de Identida- Concurso Público para o prodia do Carmo Teodoro Tonet, Público n° 001/2019.
de (RG) e Diploma ou Certificado vimento em caráter efetivo de
RG 33.939.641-6 (Assessor LOCAL: Prefeitura de Iperó – Av. acompanhado do respectivo vagas do cargo público de EDUParlamentar), referência “D, ”, Santa Cruz, 355 – Jardim Santa Cruz Histórico Escolar no momento CADOR DA CASA DE ACOLHIno período de 20/01/2022 à DATA: 25.01.2022
da atribuição;
MENTO cuja prova objetiva foi
29/01/2022.
2- A escolha por procuração será realizada no dia 29 de agosto
HORÁRIO: 09h30min
Portaria n.º010/2022 - Conce- CARGO: MOTORISTA- Classifi- feita mediante entrega do res- de 2.021 e teste psicológico
de férias ao funcionário Daniel cado de nº 20º.
pectivo instrumento de mandato realizado no dia 8 de dezembro
Santos Gomes, RG 28.438.839-7
com firma reconhecida acompa- de 2.021, nos termos do Edital de
Orientações:
(Chefe de Gabinete da Presidên- 1- Os candidatos deverão apre- nhado de cópias reprográficas Concurso Público n° 003/2.020.
cia) referência “K”, no período de sentar cópia acompanhada dos do documento de identidade do Art. 2º. A Classificação, publica24/01/2022 à 12/02/2022, sendo originais da Carteira de Identida- procurador e do candidato que da no “Jornal de Iperó”, página
1/3 (um terço) convertido em de (RG) e Diploma ou Certificado ficarão retidas;
4 da edição nº 830, datada de
abono pecuniário.
acompanhado do respectivo 3- Os candidatos chamados 17 de dezembro de 2.021, e a
Portaria n.º011/2020 - Con- Histórico Escolar no momento que ultrapassarem o número de Classificação Final Republicada
cede férias ao funcionário Hum- da atribuição;
vagas somente escolherão em no “Jornal de Iperó”, página 3 da
berlito Santos de Almeida, RG 2- A escolha por procuração caso do não comparecimento edição nº 833, datada de 14 de
26.687.665-1(Assessor Parlamen- será feita mediante entrega ou desistência dos candidatos janeiro de 2.022 fica da mesma
tar), referência “D, ”, no período do respectivo instrumento de melhores classificados.
forma HOMOLOGADA e em
de 21/01/2022 à 09/02/2022, mandato com firma reconhe- Mais informações podem ser condição de uso.
sendo 1/3 (um terço) convertido cida acompanhado de cópias obtidas diretamente no Depar- Art. 3º. Este Decreto entrará em
em abono pecuniário.
reprográficas do documento de tamento de Recursos Humanos. vigor na data de sua publicação,
Portaria n.º012/2022 – Conce- identidade do procurador e do
revogadas as disposições em
de a funcionária Maria Aparecida candidato que ficarão retidas;
Iperó, 20 de janeiro de 2022. contrário.
Alves de Almeida RG 27.455.255- 3- Os candidatos chamados
3 (Agente se Serviços de Lim- que ultrapassarem o número de Departamento de Recursos
PREFEITURA MUNICIPAL DE
peza), referência “B”, nomeada vagas somente escolherão em
Humanos
IPERÓ, 21 DE JANEIRO DE 2022.
através da Portaria n.038, de 16 caso do não comparecimento
de junho de 2010, o adicional ou desistência dos candidatos
Secretaria de Saúde
por tempo de serviço a que melhores classificados.
LEONARDO ROBERTO FOLIM
alude o artigo 156 do Estatuto Mais informações podem ser
Prefeito
dos Funcionários do Município obtidas diretamente no Deparde Iperó, com efeitos a partir de tamento de Recursos Humanos.
COMUNICADO
Publicada nesta Secretaria,
1º de janeiro de 2022.
CMDCA
em 21 de janeiro de 2022.
Portaria n.º013/2022 – Conce- Iperó, 20 de janeiro de 2022.
de a funcionária Taís de Fátima
O Conselho Municipal da Criança
Moisés RG 41.364.381-5 (Escritu- Divisão de Recursos Humanos e Adolescente, representado por
LUCIO GONÇALVES
rário), referência “E-2”, nomeada
sua presidente, a Sra. Elisa MárDA SILVA FILHO
através da Portaria n.048, de 28 Secretaria de Transportes e cia Vaz dos Santos Juliato, nos
Secretário de Governo
de junho de 2010, o adicional
termos da Lei Municipal nº 777
Serviços Municipais
por tempo de serviço a que
de 03/02/2012, COMUNICA que
alude o artigo 156 do Estatuto
no dia 25/01/2022, às 14:30h
dos Funcionários do Município
haverá reunião de seus memde Iperó, com efeitos a partir de EDITAL DE CONVOCAÇÃO bros.
1º de janeiro de 2022.
CONCURSO PÚBLICO
Portarias n.ºs 008 a 011/2022
A reunião se dará de forma on
01/2019
publicadas e registradas nesta
line, devido à pandemia e a nesecretaria em 12 de janeiro de A Prefeitura de Iperó, por meio cessidade de não aglomeração.
2022.
do Departamento de Recursos Dentre outras questões, serão
Portarias n.ºs 012 e 013/2022 Humanos e da Secretaria de tratados assuntos pertinentes
publicadas e registradas nesta Saúde, comunica a convocação a eleição de suplência para o
secretaria em 17 de janeiro de para o provimento de cargo em Conselho Tutelar.
2022.
caráter efetivo.
A chamada seguirá a ordem
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Recebemos as fotos do O seu filho ou a sua filha já
Pedro Augusto, de 10 se vacinou? Se você regisanos, vacinado esta ma- trou esse momento, posta
nhã. Pedro é a primeira aqui nos comentários!
criança a receber a vaci- Agende a aplicação através
na contra a covid-19 na do link www.ipero.sp.gov.
UBS Jean Carlos!
br. Vacinas salvam vidas! . ■
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