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ATOS OFICIAIS
CÂMARA MUNICIPAL
DE IPERÓ

localizada na Rua Luiz Rossi, nº 107, momento em que a criança tiver a
vaga disponibilizada, será oferecida
Jardim Irene; ou
II – Para o CEI de George Oetterer: vaga em outra unidade.
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Na Subprefeitura, localizada na §4º. O pai e/ou responsável legal
DO CONTRATO N.º 006/2021 Avenida José Rocha, nº 20 – Mariita deverá manter os dados cadastrais
atualizados e proceder as alterações
/ George Oeterer.
CONTRATANTE: CÂMARA MUNI- Parágrafo único. O pedido de inscri- que forem necessárias nos mesmos
CIPAL DE IPERÓ
ção somente poderá ser formulado locais de inscrição constantes do
CONTRATADA: COFEE BLENT LTDA pelos pais ou responsáveis legais artigo 1º desta Resolução.
MODALIDADE: Dispensa n.º com a apresentação da documen- Art. 5º. O preenchimento das vagas
002/2021 – Processo nº 002/2021 tação de guarda, se for o caso.
será realizado conforme a ordem croOBJETO: Locação de uma máquina Art. 2º. As inscrições estarão aber- nológica e respeitados rigorosamente
de café para a realização de 500 be- tas na Secretaria de Educação, Cul- o número do protocolo da inscrição.
bidas mensais mais o fornecimento tura e Esporte e na Subprefeitura, Art. 6º. Os inscritos do ano de 2021
de insumos.
das 9h às 11h30m e das 13h30m às ainda não chamados para efetivação
ASSINATURA: 19/01/2022
16h, nas datas previstas no Anexo da matrícula, bem como os inscriVIGÊNCIA: 12 meses
tos no ano de 2022 terão as vagas
I desta Resolução.
VALOR ACRESCIDO: Não houve §1º. As inscrições realizadas no ano disponibilizadas para o ano letivo
acréscimo.
de 2021 ficam validadas para o ano corrente, com observância à ordem
cronológica de que trata o art. 5º
letivo de 2022;
Angelo Valário Sobrinho
§2º. No mês de DEZEMBRO não desta Resolução.
Presidente da Câmara
Art. 7º. No ato da matrícula, os pais
serão efetivadas inscrições.
Municipal de Iperó
Art. 3º. As inscrições serão rea- e/ou responsáveis legais deverão
lizadas conforme a faixa etária preencher formulário específico,
das crianças seguindo a seguinte constando dados e informações
RESOLUÇÃO SECE Nº 02/2022 divisão:
pessoais para entrega no Centro de
I - Berçário I - De 4 meses a 1 ano; Educação Infantil com uma foto 3X4
DISPÕE SOBRE O PROCESSO DE II - Berçário II - De 1 ano até 1 ano da criança e cópias, acompanhadas
INSCRIÇÕES PARA DISPONIBILI- e 11 meses;
dos respectivos originais, dos seguinZAÇÃO E PREENCHIMENTO DE III - Maternal I - De 2 anos comple- tes documentos:
VAGAS NOS CENTROS DE EDU- tos ou a completar até a data-base I - Certidão de nascimento da criança;
CAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO de 31 de março.
II - Comprovante de residência
DE IPERÓ, PARA O ANO LETIVO IV - Maternal II - De 3 anos comple- atualizado;
DE 2022
tos ou a completar até a data-base III - Carteira de Vacinação atualizada;
IV - Cartão do SUS da criança;
de 31 de março.
O Secretário de Educação, Cultura Art. 4º. No ato da inscrição, o V - CPF e RG ou documento oficial com
e Esportes do Município de Iperó/ pai e/ou responsável legal deverá foto dos pais e/ou responsáveis legais;
SP, no uso de suas atribuições le- apresentar o formulário constante VI - Comprovante judicial de guarda,
gais, expede a presente Resolução do Anexo II devidamente preen- se for o caso;
com a finalidade de regulamentar chido, com cópia dos seguintes VII - Informações de saúde que foo processo de inscrições para o documentos:
rem pertinentes.
preenchimento de vagas nos Cen- I - Certidão de nascimento da Art. 8º. O não comparecimento dos
tros de Educação Infantil (CEI’s) do criança;
pais e/ou responsáveis legais para a
município;
II - Cédula de identidade do pais e/ efetivação da matrícula no CEI, no
CONSIDERANDO a necessidade ou responsável legal;
prazo de 2 (dois) dias úteis, após a
de planejar e organizar a oferta de III - Comprovante de residência convocação, ensejará a desclassificavagas nos Centros de Educação atualizado;
ção do candidato e o chamamento
Infantil (CEI’s) - Creche, de forma a IV - Informação sobre telefones de dos pais e/ou responsáveis legais do
garantir os direitos das crianças; e contato;
próximo candidato classificado.
CONSIDERANDO a necessidade V - Indicação de duas opções de Art. 9º. As dúvidas sobre a presente
de tornar público e acessível aos CEI’s e sobre o interesse em ma- Resolução poderão ser sanadas na
munícipes os critérios para disponi- trícula para período integral ou sede da Secretaria de Educação Culbilização e preenchimento de vagas, parcial;
tura e Esportes e/ou na Subprefeitura.
bem como de melhorar e tornar VI - Termo de responsabilidade, Art. 10. Os casos omissos serão remais eficaz o atendimento destes, conforme modelo constante do solvidos pela Secretaria de Educação,
RESOLVE:
Cultura e Esportes em conjunto com
Anexo III.
Art. 1º. Os pais e/ou responsáveis §1º. Não serão recebidas inscrições a Secretaria de Governo.
legais de crianças de 4 meses a 3 sem a apresentação de toda docu- Art. 11. Esta Resolução entrará em
anos e 11 meses que tenham inte- mentação constante deste artigo. vigor na data de sua publicação, reresse em participar do processo de §2º. No ato da inscrição os res- vogadas as disposições em contrário.
inscrição para obtenção de atendi- ponsáveis legais deverão trazer a
mento nos Centros de Educação In- via original dos documentos para Secretaria de Educação, Cultura
fantil – CEI’s (Creches) deverão rea- conferência.
e Esportes, 18 de Janeiro de 2022.
lizar inscrição nos seguintes locais: §3º. Caso os CEI’s indicados pelo
I – Para CEIs do Centro e de Ba- responsável legal no ato da inscriJosé Amilton de Camargo
caetava: Na sede da Secretaria ção, conforme previsto no Inciso Secretário de Educação, Cultura
de Educação, Cultura e Esportes, V, não tenham vaga disponível no
e Esportes
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EXTRATO DE FOMENTO

que rege essa formação e abri
para constituição e indicação
DISPENSA DE LICITAÇÃO No desse comitê. Foi de comum
02/2022, TERMO DE FOMENTO acordo que, como rege a lei,
No 01/2022 COM A ORGANI- a comissão se formou dessa
ZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL forma: dois integrantes da soA S S O C I AÇ ÃO D E PA I S E ciedade pública, que será: eu;
AMIGOS DOS EXCEPCIO- Elisa Márcia e a Sra. Luiza M.A.
NAIS DE IPERÓ – APAE, CNPJ Mendes- e dois representantes
03.631.196/0001-00.
da Sociedade Civil que serão:
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE Sra. Cátia da Entidade Liga
ENTIDADE PARA PRESTAÇÃO Jovem de Honra e Sr. João da
SERVIÇOS DE PROMOÇÃO DE Entidade Cabana de Luz. PerMELHORIA DA QUALIDADE
manecendo em acordo como
DE VIDA DAS PESSOAS COM Coordenadora da comissão
DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E/ eu; Presidente deste conselho.
OU MÚLTIPLAS, QUE GERE A Sra. Viviane Pires de B. ZaINCAPACIDADE PARA O
natta, conselheira do CMDCA
DESEMPENHO DE ATIVIDA- e assessora da secretaria de
DE E/OU NECESSIDADE QUE governo, relatou que o exeIMPLIQUE EM ATENDIMENTO cutivo já tinha as indicações
ESPECIAL.
para substituir os pedidos de
VALOR TOTAL DO TERMO: A egressos (descrito em ata anADMINISTRAÇÃO PÚBLICA terior) além da Sra. Patrícia,Sr
REPASSARÁ A OSC O VALOR Cleberson e Sr. José Hamilton.
DE R$ 450.000,00
Em seguida, o Sr. Prefeito con(QUATROCENTOS E CINQUEN- firmou em ofício nº 17/2022
TA MIL REAIS), EM 12 (DOZE) os seguintes novos membros
PARCELAS IGUAIS MENSAIS, representantes : Aparecida do
NO VALOR DE R$ 37.500,00
Amaral Rocha Leite – membro
(TRINTA E SETE MIL E QUI- suplente representante da SeNHENTOS REAIS), CONFORME cretaria de Educação, Cultura
CRONOGRAMA DE DESEM- e Esportes; Luiza Monize dos
BOLSO CONSTANTE NO PLANO Anjos Mendes- membro titular
DE TRABALHO.
representante da Secretaria
PRAZO: 12 (DOZE) MESES
de Planejamento e Desenvolvimento; Vinícius Antonio de
LEONARDO ROBERTO FOLIM Paula Moraga Ramos- membro
PREFEITO MUNICIPAL.
suplente da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento.
Formada a comissão eleitoral e
ATA DE REUNIÃO - CMDCA feito as trocas dos membros do
Conselho Municipal da Criança
No vigésimo quinto dia de encerrei as tratativas firmando
janeiro do ano de dois mil e a presente ata.. Elisa Márcia Vaz
vinte e dois, reuniu-se ordina- dos Santos Juliato.
riamente às 14:30h, em rede
online pelo google meet, fato EDITAL DE CONVOCAÇÃO
esse devido a necessidade de CONCURSO PÚBLICO 01/2019
não aglomeração por conta da
Pandemia . Abriu e subscreveu A Prefeitura de Iperó, por meio
a reunião a membro e Presi- do Departamento de Recursos
dente deste conselho eu: Elisa Humanos e da Secretaria de
Márcia Vaz dos Santos Juliato. Saúde, comunica a convocação
Contamos com a presença da para o provimento de CARGO
representante da entidade da EM CARÁTER EFETIVO.
APAE Sra Ana, da Entidade Liga A chamada seguirá a ordem
Jovens de Honra Sra. Cátia , dos candidatos classificados
representante da Secretaria de nos termos do Edital de ConGoverno, a Sra. Viviane Pires curso Público n° 001/2019.
de B. Zanatta, o representante LOCAL: Prefeitura de Iperó –
da secretaria de administração Av. Santa Cruz, 355 – Jardim
e finanças, Sr. José Humberto Santa Cruz
de Moraes Junior, a Sra. Luiza DATA: 01.02.2022
Monize dos Anjos Mendes, HORÁRIO: 08h30min
nova membro deste conse- CARGO: TECNICO EM ENlho,apresentada pelo executivo FERMAGEM- Classificado de
no lugar da egressa Sra. Patrícia nº 64º.
Leite).Abri a reunião, cuja pauta
Orientações:
se tratou: 1- Da formação da 1- Os candidatos deverão
comissão eleitoral da eleição apresentar cópia acompanhada
do Conselho Tutelar para o SU- dos originais da Carteira de
PLENTE. Explanei a lei municipal Identidade (RG) e Diploma ou

Certificado acompanhado do momento da atribuição;
das vias originais da Carteira de 02º ao 11º.
respectivo Histórico Escolar no 2- A escolha do local de tra- Identidade (RG) e Diploma ou
Orientações:
momento da atribuição;
balho se for o caso, poderá ser Certificado acompanhado do 1- Os candidatos deverão apre2- A escolha por procuração efetivada por meio de procu- respectivo Histórico Escolar no sentar cópias acompanhadas
será feita mediante entrega ração mediante apresentação momento da atribuição;
das vias originais da Carteira de
do respectivo instrumento de do respectivo instrumento de 2- A escolha do local de tra- Identidade (RG) e Diploma ou
mandato com firma reconhe- mandato com firma reconhe- balho se for o caso, poderá ser Certificado acompanhado do
cida acompanhado de cópias cida acompanhado de cópias efetivada por meio de procu- respectivo Histórico Escolar no
reprográficas do documento de reprográficas do documento ração mediante apresentação momento da atribuição;
identidade do procurador e do de identidade do procurador do respectivo instrumento de 2- A escolha do local de tracandidato que ficarão retidas; e do candidato, as quais não mandato com firma reconhe- balho se for o caso, poderá ser
3- Os candidatos chamados serão devolvidas.
cida acompanhado de cópias efetivada por meio de procuque ultrapassarem o número de 3- Os candidatos que forem reprográficas do documento de ração mediante apresentação
vagas somente escolherão em convocados e que, eventual- identidade do procurador e do do respectivo instrumento de
caso do não comparecimento mente, ultrapassarem o nú- candidato, as quais não serão mandato com firma reconheou desistência dos candidatos mero de vagas somente farão devolvidas.
cida acompanhado de cópias
melhores classificados.
jus à escolha no caso de não 3- Os candidatos que forem reprográficas do documento
Mais informações podem ser comparecimento ou de desis- convocados e que, eventual- de identidade do procurador
obtidas diretamente no Depar- tência dos que constarem com mente, ultrapassarem o número e do candidato, as quais não
tamento de Recursos Humanos. melhor classificação.
de vagas somente farão jus à serão devolvidas.
Mais informações podem ser escolha no caso de não com- 3- Os candidatos que forem
Iperó, 27 de janeiro de 2022. obtidas diretamente na Divisão parecimento ou de desistência convocados e que, eventualde Recursos Humanos.
dos que constarem com melhor mente, ultrapassarem o núDepartamento de Recursos
classificação.
mero de vagas somente farão
Humanos
Iperó, 27 de janeiro de 2022. Mais informações podem ser jus à escolha no caso de não
obtidas diretamente na Divisão comparecimento ou de desisSecretaria de Saúde
Divisão de Recursos Humanos de Recursos Humanos.
tência dos que constarem com
melhor classificação.
Secretaria de Educação,
Iperó, 27 de janeiro de 2022. Mais informações podem ser
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Cultura e Esportes.
obtidas diretamente na Divisão
CONCURSO PÚBLICO
Divisão de Recursos Humanos de Recursos Humanos.
01/2020
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Secretaria de Educação,
Iperó, 27 de janeiro de 2022.
A Prefeitura de Iperó, por meio
CONCURSO PÚBLICO
Cultura e Esportes.
da Divisão de Recursos Huma01/2020
Divisão de Recursos Humanos
nos e da Secretaria da Educação, Cultura e Esportes e,
A Prefeitura de Iperó, por meio EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Secretaria de Educação,
Considerando a necessidade da Divisão de Recursos HumaCONCURSO PÚBLICO
Cultura e Esportes.
em caráter emergencial para a nos e da Secretaria da Educa01/2020
função de Professor de Educa- ção, Cultura e Esportes e,
ção Infantil;
Considerando a necessidade A Prefeitura de Iperó, por meio
Considerando que não há Pro- em caráter emergencial para a da Divisão de Recursos Huma- EDITAL DE CONVOCAÇÃO
cesso Seletivo vigente para este função de Professor de Ensino nos e da Secretaria da EducaCONCURSO PÚBLICO
cargo;
Fundamental II- Inglês;
ção, Cultura e Esportes e,
01/2020
Considerando ainda o item 11.9 Considerando que não há Pro- Considerando a necessidade
do edital do Concurso Público cesso Seletivo vigente para em caráter emergencial para a A Prefeitura de Iperó, por meio
01/2020;
este cargo;
função de Professor de Ensino da Divisão de Recursos HumaComunica a convocação para Considerando ainda o item 11.9 Fundamental II- Português;
nos e da Secretaria da Educao provimento de CARGO EM do edital do Concurso Público Considerando que não há Pro- ção, Cultura e Esportes e,
CARÁTER TEMPORÁRIO dos 01/2020;
cesso Seletivo vigente para este Considerando a necessidade
interessados a vaga para com- Comunica a convocação para cargo;
em caráter emergencial para a
parecer na data e local abaixo o provimento de CARGO EM Considerando ainda o item função de Professor de Ensino
determinados para atribuição CARÁTER TEMPORÁRIO dos 11.9 do edital do Concurso Fundamental II- Arte;
de aulas:
interessados a vaga para com- Público 01/2020;
Considerando que não há ProA chamada seguirá a ordem dos parecer na data e local abaixo Comunica a convocação para cesso Seletivo vigente para
candidatos classificados nos determinados para atribuição o provimento de CARGO EM este cargo;
termos do Edital de Concurso de aulas:
CARÁTER TEMPORÁRIO dos Considerando ainda o item 11.9
Público n° 001/2020.
A chamada seguirá a ordem interessados a vaga para com- do edital do Concurso Público
LOCAL: Prefeitura de Iperó – Av. dos candidatos classificados parecer na data e local abaixo 01/2020;
Santa Cruz, 355 – Jardim Santa nos termos do Edital de Con- determinados para atribuição Comunica a convocação para
Cruz.
curso Público n° 001/2020.
de aulas:
o provimento de CARGO EM
DATA: 01.02.2022/ HORÁRIO: LOCAL: Prefeitura de Iperó – A chamada seguirá a ordem dos CARÁTER TEMPORÁRIO dos
11h30min
Av. Santa Cruz, 355 – Jardim candidatos classificados nos interessados a vaga para comCARGO: PROFESSOR DE EDU- Santa Cruz.
termos do Edital de Concurso parecer na data e local abaixo
CAÇÃO INFANTIL– Classifica- DATA: 01.02.2022/ HORÁRIO: Público n° 001/2020.
determinados para atribuição
dos do nº 07º ao 20º.
14h00min
LOCAL: Prefeitura de Iperó – Av. de aulas:
Orientações:
CARGO: PROFESSOR DE EN- Santa Cruz, 355 – Jardim Santa A chamada seguirá a ordem
1- Os candidatos deverão apre- SINO FUNDAMENTAL II- IN- Cruz.
dos candidatos classificados
sentar cópias acompanhadas GLES– Classificados do nº 02º DATA: 01.02.2022/ HORÁRIO: nos termos do Edital de Condas vias originais da Carteira de ao 14º.
14h00min
curso Público n° 001/2020.
Identidade (RG) e Diploma ou
Orientações:
CARGO: PROFESSOR DE ENSI- LOCAL: Prefeitura de Iperó –
Certificado acompanhado do 1- Os candidatos deverão apre- NO FUNDAMENTAL II- POR- Av. Santa Cruz, 355 – Jardim
respectivo Histórico Escolar no sentar cópias acompanhadas TUGUES– Classificados do nº Santa Cruz.
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DATA: 01.02.2022/ HORÁRIO: Público n° 001/2020.
15h00min
LOCAL: Prefeitura de Iperó –
CARGO: PROFESSOR DE ENSI- Av. Santa Cruz, 355 – Jardim
NO FUNDAMENTAL II- ARTE– Santa Cruz.
Classificados do nº 01º ao 10º. DATA: 01.02.2022/ HORÁRIO:
Orientações:
16h00min
1- Os candidatos deverão apre- CARGO: PROFESSOR DE ENsentar cópias acompanhadas SINO FUNDAMENTAL IIdas vias originais da Carteira de GEOGRAFIA– Classificados do
Identidade (RG) e Diploma ou nº 04º ao 09º.
Certificado acompanhado do
Orientações:
respectivo Histórico Escolar no 1- Os candidatos deverão apremomento da atribuição;
sentar cópias acompanhadas
2- A escolha do local de tra- das vias originais da Carteira de
balho se for o caso, poderá ser Identidade (RG) e Diploma ou
efetivada por meio de procu- Certificado acompanhado do
ração mediante apresentação respectivo Histórico Escolar no
do respectivo instrumento de momento da atribuição;
mandato com firma reconhe- 2- A escolha do local de tracida acompanhado de cópias balho se for o caso, poderá ser
reprográficas do documento de efetivada por meio de procuidentidade do procurador e do ração mediante apresentação
candidato, as quais não serão do respectivo instrumento de
devolvidas.
mandato com firma reconhe3- Os candidatos que forem cida acompanhado de cópias
convocados e que, eventual- reprográficas do documento
mente, ultrapassarem o número de identidade do procurador
de vagas somente farão jus à e do candidato, as quais não
escolha no caso de não com- serão devolvidas.
parecimento ou de desistência 3- Os candidatos que forem
dos que constarem com melhor convocados e que, eventualclassificação.
mente, ultrapassarem o núMais informações podem ser mero de vagas somente farão
obtidas diretamente na Divisão jus à escolha no caso de não
de Recursos Humanos.
comparecimento ou de desistência dos que constarem com
Iperó, 27 de janeiro de 2022. melhor classificação.
Mais informações podem ser
Divisão de Recursos Humanos obtidas diretamente na Divisão
de Recursos Humanos.
Secretaria de Educação,
Cultura e Esportes.
Iperó, 27 de janeiro de 2022.
Divisão de Recursos Humanos
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO
01/2020

Secretaria de Educação,
Cultura e Esportes.

A Prefeitura de Iperó, por meio EDITAL DE CONVOCAÇÃO
da Divisão de Recursos HumaCONCURSO PÚBLICO
nos e da Secretaria da Educa01/2020
ção, Cultura e Esportes e,
Considerando a necessidade A Prefeitura de Iperó, por meio
em caráter emergencial para a da Divisão de Recursos Humafunção de Professor de Ensino nos e da Secretaria da EducaFundamental II- Geografia;
ção, Cultura e Esportes e,
Considerando que não há Pro- Considerando a necessidade
cesso Seletivo vigente para este em caráter emergencial para a
cargo;
função de Professor de Ensino
Considerando ainda o item 11.9 Fundamental II- Matemática;
do edital do Concurso Público Considerando que não há Pro01/2020;
cesso Seletivo vigente para
Comunica a convocação para este cargo;
o provimento de CARGO EM Considerando ainda o item 11.9
CARÁTER TEMPORÁRIO dos do edital do Concurso Público
interessados a vaga para com- 01/2020;
parecer na data e local abaixo Comunica a convocação para
determinados para atribuição o provimento de CARGO EM
de aulas:
CARÁTER TEMPORÁRIO dos
A chamada seguirá a ordem dos interessados a vaga para comcandidatos classificados nos parecer na data e local abaixo
termos do Edital de Concurso determinados para atribuição

de aulas:
o provimento de CARGO EM Considerando ainda o item 11.9 cionado para comparecimento
A chamada seguirá a ordem dos CARÁTER TEMPORÁRIO dos do edital do Concurso Público às repartições municipais para
candidatos classificados nos interessados a vaga para com- 01/2020;
fins de provimento de CARGO
termos do Edital de Concurso parecer na data e local abaixo Comunica a convocação para EM CARÁTER EFETIVO.
Público n° 001/2020.
determinados para atribuição o provimento de CARGO EM A convocação seguirá a ordem
LOCAL: Prefeitura de Iperó – Av. de aulas:
CARÁTER TEMPORÁRIO dos de classificação dos candidatos,
Santa Cruz, 355 – Jardim Santa A chamada seguirá a ordem interessados a vaga para com- nos termos do Edital de ConCruz.
dos candidatos classificados parecer na data e local abaixo curso Público n° 001/2020.
DATA: 01.02.2022/ HORÁRIO: nos termos do Edital de Con- determinados para atribuição LOCAL: Prefeitura de Iperó16h00min
curso Público n° 001/2020.
de aulas:
Avenida Santa Cruz, 355- JarCARGO: PROFESSOR DE ENSI- LOCAL: Prefeitura de Iperó – A chamada seguirá a ordem dos dim Santa Cruz– Iperó-SP.
NO FUNDAMENTAL II- MATE- Av. Santa Cruz, 355 – Jardim candidatos classificados nos DATA: 01.02.2022 - HORÁRIO:
MATICA– Classificados do nº Santa Cruz.
termos do Edital de Concurso 09h00min
11º ao 15º.
DATA: 01.02.2022/ HORÁRIO: Público n° 001/2020.
CARGO: PROFESSOR TITUOrientações:
16h00min
LOCAL: Prefeitura de Iperó – Av. LAR DE EDUCAÇÃO INFAN1- Os candidatos deverão apre- CARGO: PROFESSOR DE EN- Santa Cruz, 355 – Jardim Santa TIL- Lista Especial- Candidasentar cópias acompanhadas SINO FUNDAMENTAL II- Cruz.
tos com Deficiência- Classifidas vias originais da Carteira de EDUCAÇÃO FISICA– Classifi- DATA: 01.02.2022/ HORÁRIO: cado de nº 01º.
Identidade (RG) e Diploma ou cados do nº 09º ao 13º.
15h00min
CARGO: PROFESSOR TITUCertificado acompanhado do
Orientações:
CARGO: PROFESSOR DE EN- LAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL
respectivo Histórico Escolar no 1- Os candidatos deverão apre- SINO FUNDAMENTAL II- HIS- - Classificado de nº 06º.
momento da atribuição;
sentar cópias acompanhadas TÓRIA– Classificados do nº CARGO: PROFESSOR TITU2- A escolha do local de tra- das vias originais da Carteira de 01º ao 07º.
LAR DE ENSINO FUNDAMENbalho se for o caso, poderá ser Identidade (RG) e Diploma ou
Orientações:
TAL I - Classificado de nº 07º.
efetivada por meio de procu- Certificado acompanhado do 1- Os candidatos deverão apre- CARGO: PROFESSOR TITUração mediante apresentação respectivo Histórico Escolar no sentar cópias acompanhadas LAR DE ENSINO FUNDAMENdo respectivo instrumento de momento da atribuição;
das vias originais da Carteira de TAL II- MATEMATICA- Classimandato com firma reconhe- 2- A escolha do local de tra- Identidade (RG) e Diploma ou ficado de nº 10º.
cida acompanhado de cópias balho se for o caso, poderá ser Certificado acompanhado do
Orientações:
reprográficas do documento de efetivada por meio de procu- respectivo Histórico Escolar no 1- O candidato deverá apreidentidade do procurador e do ração mediante apresentação momento da atribuição;
sentar cópias acompanhadas
candidato, as quais não serão do respectivo instrumento de 2- A escolha do local de tra- das vias originais da Carteira
devolvidas.
mandato com firma reconhe- balho se for o caso, poderá ser de Identidade (RG) e Diploma
3- Os candidatos que forem cida acompanhado de cópias efetivada por meio de procu- ou Certificado acompanhaconvocados e que, eventual- reprográficas do documento ração mediante apresentação do do respectivo Histórico
mente, ultrapassarem o número de identidade do procurador do respectivo instrumento de Escolar no momento da atride vagas somente farão jus à e do candidato, as quais não mandato com firma reconhe- buição;
escolha no caso de não com- serão devolvidas.
cida acompanhado de cópias 2- A escolha do local de traparecimento ou de desistência 3- Os candidatos que forem reprográficas do documento de balho se for o caso, poderá ser
dos que constarem com melhor convocados e que, eventual- identidade do procurador e do efetivada por meio de procuclassificação.
mente, ultrapassarem o nú- candidato, as quais não serão ração mediante apresentação
Mais informações podem ser mero de vagas somente farão devolvidas.
do respectivo instrumento de
obtidas diretamente na Divisão jus à escolha no caso de não 3- Os candidatos que forem mandato com firma reconhede Recursos Humanos.
comparecimento ou de desis- convocados e que, eventual- cida acompanhado de cópias
tência dos que constarem com mente, ultrapassarem o número reprográficas do documento
Iperó, 27 de janeiro de 2022. melhor classificação.
de vagas somente farão jus à de identidade do procurador
Mais informações podem ser escolha no caso de não com- e do candidato, as quais não
Divisão de Recursos Humanos obtidas diretamente na Divisão parecimento ou de desistência serão devolvidas;
de Recursos Humanos.
dos que constarem com melhor 3- Os candidatos que forem
Secretaria de Educação,
classificação.
convocados e que, evenCultura e Esportes.
Iperó, 27 de janeiro de 2022. Mais informações podem ser tualmente, ultrapassarem o
obtidas diretamente na Divisão número de vagas somente
Divisão de Recursos Humanos de Recursos Humanos.
farão jus à escolha no caso
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
de não comparecimento ou
CONCURSO PÚBLICO
Secretaria de Educação,
Iperó, 27 de janeiro de 2022. de desistência dos que cons01/2020
Cultura e Esportes.
tarem com melhor classifiDivisão de
cação.
A Prefeitura de Iperó, por meio
Recursos Humanos
Mais informações podem ser
da Divisão de Recursos Huma- EDITAL DE CONVOCAÇÃO
obtidas diretamente na Divisão
nos e da Secretaria da EducaCONCURSO PÚBLICO
Secretaria de Educação,
de Recursos Humanos.
ção, Cultura e Esportes e,
01/2020
Cultura e Esportes.
Considerando a necessidade
em caráter emergencial para A Prefeitura de Iperó, por meio
Iperó, 27 de janeiro de 2022.
a função de Professor de Ensi- da Divisão de Recursos Humano Fundamental II- Educação nos e da Secretaria da Educa- EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Física;
ção, Cultura e Esportes e,
CONCURSO PÚBLICO
Divisão de
Considerando que não há Pro- Considerando a necessidade
Nº 01/2020
Recursos Humanos
cesso Seletivo vigente para este em caráter emergencial para a
cargo;
função de Professor de Ensino A Prefeitura de Iperó, por meio
Considerando ainda o item 11.9 Fundamental II- História;
da Divisão de Recursos HumaSecretaria de Educação,
do edital do Concurso Público Considerando que não há Pro- nos e da Secretaria de EducaCultura e Esporte
01/2020;
cesso Seletivo vigente para ção, Cultura e Esportes, CONComunica a convocação para este cargo;
VOCA o candidato abaixo rela-
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO nos e da Secretaria de EducaCONCURSO PÚBLICO Nº ção, Cultura e Esportes, CON01/2020
VOCA os candidatos abaixo
relacionados para compareciA Prefeitura de Iperó, por meio mento às repartições municida Divisão de Recursos Huma- pais para fins de provimento de
nos e da Secretaria de Educa- cargo em caráter efetivo.
ção, Cultura e Esportes, CON- A convocação seguirá a ordem
VOCA o candidato abaixo rela- de classificação dos candidatos,
cionado para comparecimento nos termos do Edital de Conàs repartições municipais para curso Público n° 001/2019.
fins de provimento de CARGO LOCAL: Prefeitura de IperóEM CARÁTER EFETIVO.
Avenida Santa Cruz, 355- JarA convocação seguirá a ordem dim Santa Cruz– Iperó-SP.
de classificação dos candidatos, DATA: 01.02.2022 - HORÁRIO:
nos termos do Edital de Con- 08h30min
curso Público n° 001/2020.
CARGO: AGENTE ESCOLARLOCAL: Prefeitura de Iperó- Classificados do nº 01º ao
Avenida Santa Cruz, 355- Jardim 05º.
Santa Cruz– Iperó-SP.
CARGO: SECRETARIO DE ESDATA: 01.02.2022 - HORÁRIO: COLA- Classificados do nº
09h00min
01º ao 04º.
CARGO: COORDENADOR
Orientações:
PEDAGÓGICO- Classificado 1- O candidato deverá aprede nº 03º.
sentar cópias acompanhadas
Orientações:
das vias originais da Carteira de
1- O candidato deverá apre- Identidade (RG) e Diploma ou
sentar cópias acompanhadas Certificado acompanhado do
das vias originais da Carteira de respectivo Histórico Escolar no
Identidade (RG), Comprovação momento da atribuição;
de no mínimo 5 (cinco) anos 2- A escolha do local de trade efetivo exercício no magis- balho se for o caso, poderá ser
tério e Diploma ou Certificado efetivada por meio de procuacompanhado do respectivo ração mediante apresentação
Histórico Escolar no momento do respectivo instrumento de
da atribuição;
mandato com firma reconhe2- A escolha do local de tra- cida acompanhado de cópias
balho se for o caso, poderá ser reprográficas do documento
efetivada por meio de procu- de identidade do procurador
ração mediante apresentação e do candidato, as quais não
do respectivo instrumento de serão devolvidas;
mandato com firma reconhe- 3- Os candidatos que forem
cida acompanhado de cópias convocados e que, eventualreprográficas do documento de mente, ultrapassarem o núidentidade do procurador e do mero de vagas somente farão
candidato, as quais não serão jus à escolha no caso de não
devolvidas;
comparecimento ou de desis3- Os candidatos que forem tência dos que constarem com
convocados e que, eventual- melhor classificação.
mente, ultrapassarem o número Mais informações podem ser
de vagas somente farão jus à obtidas diretamente na Divisão
escolha no caso de não com- de Recursos Humanos.
parecimento ou de desistência
dos que constarem com melhor Iperó, 27 de janeiro de 2022.
classificação.
Mais informações podem ser Divisão de Recursos Humanos
obtidas diretamente na Divisão
de Recursos Humanos.
Secretaria de Educação,
Cultura e Esportes
Iperó, 27 de janeiro de 2022.
Divisão de Recursos Humanos
Secretaria de Educação,
Cultura e Esportes

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO
01/2019

A Prefeitura de Iperó, por meio
do Departamento de Recursos
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Humanos e da Secretaria de
CONCURSO PÚBLICO Nº Transportes e Serviços Muni01/2019
cipais, comunica a convocação
para o provimento de CARGO
A Prefeitura de Iperó, por meio EM CARÁTER EFETIVO.
da Divisão de Recursos Huma- A chamada seguirá a ordem

dos candidatos classificados LOCAL: Prefeitura de Iperó – CASA DE ACOLHIMENTOnos termos do Edital de Con- Av. Santa Cruz, 355 – Jardim Classificados do nº 01º ao 06º.
curso Público n° 001/2019.
Santa Cruz.
Orientações:
LOCAL: Prefeitura de Iperó – Av. DATA: 01.02.2022/ HORÁRIO: 1- Os candidatos deverão apreSanta Cruz, 355 – Jardim Santa 10h30min
sentar cópia acompanhada
Cruz
CARGO: PROFESSOR DE EN- dos originais da Carteira de
DATA: 01.02.2022
SINO FUNDAMENTAL I– Clas- Identidade (RG) e Diploma ou
HORÁRIO: 08h30min
sificados do nº 08º ao 20º; e Certificado acompanhado do
CARGO: MOTORISTA- Classi- classificados de n° 21° ao 27° respectivo Histórico Escolar no
ficados de nº 21º e 22º.
(Após o chamamento da momento da atribuição;
Orientações:
Lista Especial de Candidatos 2- A escolha por procuração
1- Os candidatos deverão apre- com Deficiência);
será feita mediante entrega
sentar cópia acompanhada Lista Especial Candidatos do respectivo instrumento de
dos originais da Carteira de Com Deficiência- Classificado mandato com firma reconheIdentidade (RG) e Diploma ou de nº 02º;
cida acompanhado de cópias
Certificado acompanhado do
Orientações:
reprográficas do documento de
respectivo Histórico Escolar no 1- Os candidatos deverão apre- identidade do procurador e do
momento da atribuição;
sentar cópias acompanhadas candidato que ficarão retidas;
2- A escolha por procuração das vias originais da Carteira de 3- Os candidatos chamados
será feita mediante entrega Identidade (RG) e Diploma ou que ultrapassarem o número de
do respectivo instrumento de Certificado acompanhado do vagas somente escolherão em
mandato com firma reconhe- respectivo Histórico Escolar no caso do não comparecimento
cida acompanhado de cópias momento da atribuição;
ou desistência dos candidatos
reprográficas do documento de 2- A escolha do local de tra- melhores classificados.
identidade do procurador e do balho se for o caso, poderá ser Mais informações podem ser
candidato que ficarão retidas; efetivada por meio de procu- obtidas diretamente no Depar3- Os candidatos chamados ração mediante apresentação tamento de Recursos Humanos.
que ultrapassarem o número de do respectivo instrumento de
vagas somente escolherão em mandato com firma reconhe- Iperó, 27 de janeiro de 2022.
caso do não comparecimento cida acompanhado de cópias
ou desistência dos candidatos reprográficas do documento Divisão de Recursos Humanos
melhores classificados.
de identidade do procurador
Mais informações podem ser e do candidato, as quais não Secretaria de Assistência e
obtidas diretamente no Depar- serão devolvidas.
Desenvolvimento Social
tamento de Recursos Humanos. 3- Os candidatos que forem
convocados e que, eventualIperó, 27 de janeiro de 2022. mente, ultrapassarem o número de vagas somente farão
Divisão de Recursos Humanos jus à escolha no caso de não
comparecimento ou de desisSecretaria de Transportes e tência dos que constarem com
Serviços Municipais
melhor classificação.
Mais informações podem ser
obtidas diretamente na Divisão
EDITAL DE CONVOCAÇÃO de Recursos Humanos.
CONCURSO PÚBLICO
01/2020
Iperó, 27 de janeiro de 2022.
A Prefeitura de Iperó, por meio Divisão de Recursos Humanos
da Divisão de Recursos Humanos e da Secretaria da EducaSecretaria de Educação,
ção, Cultura e Esportes e,
Cultura e Esportes.
Considerando a necessidade
em caráter emergencial para a EDITAL DE CONVOCAÇÃO
função de Professor de Ensino
CONCURSO PÚBLICO
Fundamental I;
03/2020
Considerando que não há Processo Seletivo vigente para este A Prefeitura de Iperó, por meio
cargo;
do Departamento de Recursos
Considerando ainda o item 11.9 Humanos e da Secretaria de
do edital do Concurso Público Assistência e Desenvolvimento
01/2020;
Social, comunica a convocação
Comunica a convocação para para o provimento de cARGO
o provimento de CARGO EM EM CARÁTER EFETIVO.
CARÁTER TEMPORÁRIO dos A chamada seguirá a ordem
interessados a vaga para com- dos candidatos classificados
parecer na data e local abaixo nos termos do Edital de Condeterminados para atribuição curso Público n° 003/2020.
de aulas:
LOCAL: Prefeitura de Iperó – Av.
A chamada seguirá a ordem dos Santa Cruz, 355 – Jardim Santa
candidatos classificados nos Cruz DATA: 04.02.2022
termos do Edital de Concurso HORÁRIO: 09h00min
Público n° 001/2020.
CARGO: EDUCADOR DA
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V O LTA A S A U L A S

Educação realiza reunião
estratégica com diretores
municipais
A Secretaria de Educa- cretaria de Saúde, para a
ção está realizando, na análise, em definitivo, da
manhã desta sexta-feira, segurança da volta dos alu28, uma reunião estra- nos às unidades escolares.
tégica com os diretores Todos os cuidados sanitámunicipais da Rede Mu- rios devem ser mantidos
nicipal de Ensino, para para uma vida escolar seapresentação e discus- gura, com orientadores em
são do planejamento de todas as escolas, aferição
retorno às aulas de 2022. de temperatura, distribuiO início do ano letivo ção de álcool em gel, obrineste ano segue mar- gatoriedade da máscara
cado para 7 de fevereiro. de proteção, entre outros.
Antes do retorno, será Em 2021, zero casos de
realizada uma reunião Coronavírus foram regisenvolvendo a Secreta- trados entre alunos e proria de Educação e a Se- fessores. ■
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SEGURANÇA PÚBLICA

Operação Policial Integrada
reforça ações
A Polícia Militar, em rem em ocorrências de e do município (Polícia
parceria com Guarda Ci- maior gravidade. Também, Militar, Guarda Civil Munivil Municipal, iniciou, na estará presente a ROCAM, cipal e Departamento de
tarde desta quinta-feira, efetivo policial que realiza o Trânsito), trazendo mais
27, uma grande opera- patrulhamento com apoio sensação de segurança
ção voltada à prevenção de motocicletas.
para a nossa população. É
de crimes e aumento “É essencial para a garantia uma fiscalização mais inda segurança em Iperó. da segurança em nossa ci- tensa, coibindo os delitos
A integração entre as dade esta integração entre e as infrações de trânsito.
Forças de Segurança as forças de segurança. A Deveremos intensificar e
existentes no município Guarda Civil Municipal tra- praticar rotineiramente
é um fator decisivo para balha ininterruptamente essas operações em nosso
uma maior eficiência na em busca da manutenção município”.
prevenção de delitos e e prevenção’ da segurança, “Segurança pública é uma
também para a melhor portanto a união de forças de nossas prioridades, esprestação de serviço à da Operação contribuirá tamos trabalhando em
comunidade.
fortemente para a nossa ci- integração com as Forças
A ação marca o início de dade” frisa o Comandante de Segurança para manter
uma série de operações Alexandre Domingues, da Iperó segura, melhorar a
planejadas em conjunto Guarda Civil Municipal.
sensação de segurança e
para o município nos Iperó possui baixos índices com a garantia de qualidapróximos dias, focan- de criminalidade, fruto de de de vida. Os iperoenses
do na intensificação do uma atuação constante podem contar com o nosso
policiamento nas áreas e eficiente das forças de empenho e trabalho. Agracomerciais e em locais segurança, nesse sentido deço a todas as equipes
com incidência de de- as operações que serão envolvidas na Operação.
litos. Essas operações desencadeadas nos pró- Estamos acompanhando
contam com o reforço ximos dias têm por obje- de perto toda a ação” desdo efetivo policial e tam- tivo a manutenção desses taca o prefeito. ■
bém com mais viaturas. indicadores, culminando
Além dos recursos já na melhor qualidade de
existentes na cidade, vida ao cidadão. O Gestor
soma-se às operações de Segurança Pública e
a Força Tática, que se Patrimonial, José Daniel
caracteriza por equipes Machado, conta que as
compostas com mais ações e estratégias trazem
PM, o emprego de via- a garantia da Segurança
tura de grande porte, Pública. “A operação tem
armamentos portáteis como objetivo ampliar a
e principalmente, com integração entre as forças
treinamento para atua- de segurança do estado
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