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ATOS OFICIAIS
EDITAL DE RETIFICAÇÃO tes, devendo ser interposto
Nº 001 AO EDITAL SECE pelo interessado das 8h às
Nº 003/2022
17h do dia 07/06/2022, na
sede da SECE (Rua Luiz Rossi,
A Secretaria de Educação, nº 107 – Jardim Irene, Iperó/
Cultura e Esportes de Iperó, SP), com a devida fundanos termos da Lei Comple- mentação da impugnação.
mentar nº 137/2017, torna Leia-se:
pública a RETIFICAÇÃO do Da classificação inicial caEdital SECE nº 003/2022 berá recurso à Secretaria de
que prevê o período e Educação, Cultura e Esporprocedimentos para cadas- tes, devendo ser interposto
tramento para interessa- pelo interessado das 8h às
dos em atuar na atividade 17h do dia 15/06/2022, na
autônoma de professor sede da SECE (Rua Luiz Rossi,
eventual, conforme se de- nº 107 – Jardim Irene, Iperó/
monstra abaixo:
SP), com a devida fundaI – No Item 3.1, onde se lê: mentação da impugnação.
3.1. As inscrições ficarão V – No item 4.6, onde se lê:
abertas, no período das A classificação final, por Uni8h do dia 30/05/2022 às dade Escolar, será publicada
17h do dia 02/06/2022, em mural de livre acesso no
diretamente nas Unidades dia 10/06/2022.
Escolares da rede municipal Leia-se:
de ensino de Iperó.
A classificação final, por UniLeia-se:
dade Escolar, será publicada
As inscrições ficarão aber- em mural de livre acesso no
tas, no período das 8h do dia 20/06/2022.
dia 30/05/2022 às 17h do
dia 09/06/2022, diretamen- Ratificam-se os demais
te nas Unidades Escolares
itens do Edital.
da rede municipal de ensino de Iperó.
Iperó, 01 de junho de 2022
II – No item 4.3., onde se lê:
4.3. A classificação e a José Amilton de Camargo
cópia dos documentos Secretário de Educação,
serão protocolizadas, pelo
Cultura e Esportes
Diretor de Escola, no Departamento de Supervisão
da Secretaria de Educação,
Cultura e Esportes, até as
12h do dia 03/06/2022,
para fins de validação.
Leia-se:
4.3. A classificação e a
cópia dos documentos
serão protocolizadas, pelo
Diretor de Escola, no Departamento de Supervisão
da Secretaria de Educação,
Cultura e Esportes, até as
12h do dia 10/06/2022,
para fins de validação.
III – No item 4.4, onde se lê:
A classificação inicial, por
Unidade Escolar, será publicada em mural de livre
acesso no dia 06/06/2022.
Leia-se:
A classificação inicial, por
Unidade Escolar, será publicada em mural de livre
acesso no dia 14/06/2022.
IV – No item 4.5, onde se lê:
Da classificação inicial caberá recurso à Secretaria de
Educação, Cultura e Espor-
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FESTA DA FAMÍLIA

Incentivando a Integração
Familiar, CRAS de George
Oetterer promove evento
Na úl tima sexta-feira,
27, dezenas de crianças
e famílias inseridas no
Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos (SCFV), ofertado pelo
CRAS de George Oetterer,
participaram da 1° Festa
da Família. Com o objetivo de promover a reunião
de pais, alunos e o grupo de trabalho, a fim de
aproximá-los do projeto e
das atividades oferecidas,
buscando que os responsáveis estimulem ainda
mais a participação dos
filhos, a ação contou com
brincadeiras, apresentações artísticas, entre outras atividades.
Para esta ação, o SCFV
destaca três eixos, sendo
eles: convivência social,
participação e direito de
ser. Dentre as atividades
desenvolvidas pelos gru-

pos do SCFV, destacam-se
as de natureza artístico-cultural, desportivas, esportivas
e lúdicas, que funcionam
como estratégias para promover a convivência e a
ressignificação de experiências conflituosas, violentas
e traumáticas vivenciadas
pelos usuários.
A secretária da Secretaria
de Assistência e Desenvolvimento Social, Isli Demetrio, destaca que a ação é
essencial para as famílias, já
que são momentos únicos
vivenciados. “É muito importante o resgate desses
vínculos para que as famílias
se tornem mais fortalecidas
e mais presentes na comunidade. Para o próximo ano
estaremos organizando um
evento ainda maior, tendo
em vista que é uma experiência única aos participantes e toda a nossa equipe”.■

CÂ M A R A M U N I C I PA L

Iperó realiza 1ª audiência para
melhorias da segurança pública
Desde a última segunda-feira (30), o Fundo Social de Solidariedade de
Iperó, em parceria com o
Governo do Estado de São
Paulo, deu início a Campanha Inverno Solidário 2022. A iniciativa tem
como objetivo arrecadar
roupas, meias, toucas, sapatos e cobertores, novos
ou usados, para famílias
em situação de vulnerabilidade.
Para doar, é necessário ir
a um dos doze pontos de
arrecadação distribuídos
no município: Prefeitura
de Iperó, Fundo Social, Supermercado Nossa Casa
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Premium, Loja Ápice, Projeto
Cis Bacaetava, Supermercado Da-Ki (Narita Park), UBS’s
Jean Carlos, Orlando Ferreira
e Cacilda Fogaça, Farmácia
Popular e Sala de Atendimento da Saúde no bairro
Bela Vista.
As famílias que vão receber
as doações, devem ser cadastradas no Fundo Social
de Solidariedade. Os munícipes interessados, que ainda
não têm cadastro, devem
procurar o Fundo Social, localizado na Rua Costa e Silva,
175 - Jardim Irene – Fone:
3266-1198.
Estenda a mão e aqueça um
coração! o.■

