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EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO
DE DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO.

Silvio Ushijima, Prefeito Municipal de Irapuru, Estado de
São Paulo, no uso de suas atribuições e em consonância
com a legislação vigente, faz saber que fica o candidato
aprovado no Concurso Público 01/2014, abaixo relacionado, convocado a se apresentar munido de documentação
para habilitação, no local, dia e horário abaixo especificado.

Silvio Ushijima, Prefeito Municipal de Irapuru, Estado de
São Paulo, no uso de suas atribuições e em consonância
com a legislação vigente, faz saber que fica o candidato
aprovado no Concurso Público 01/2017, abaixo relacionado, convocado a se apresentar munido de documentação
para habilitação, no local, dia e horário abaixo especificado.

Cargo: Professor de Educação Básica I
RG
Classificação
Nome
14º
Rosimeire de Souza Porto
22.504.808-5

Cargo: Professor de Educação Básica I - AEE
Classificação
Nome
RG
1º
Michele Fornarolo de Souza
46.937.636-3

Os candidatos acima relacionados deverão apresentar as
seguintes documentações para habilitação:
- xerox do RG - frente e verso (legível)
- xerox do CPF - (legível)
- xerox do título de eleitor (legível)
- carteira de trabalho – nº, série, verso, último contrato (se
houver)
- xerox da certidão de nascimento/casamento
- xerox da certidão de nascimento dos filhos menores de
14 anos
- xerox da carteira de vacinação de filhos menores de 14
anos
- xerox do diploma do grau de escolaridade e outros documentos exigidos para cada cargo
- xerox da certeira de reservista (se masculino)
- xerox da CNH (se exigido pelo cargo)
- comprovante de inscrição no órgão de classe (se exigido
para o cargo)
- 2 fotos 3x4 – recente
- Xerox do PIS/PASEP (não pode ser NIT)
- Comprovante da última eleição
- Conta corrente (BRADESCO)
- comprovante de residência (conta telefone, água ou luz –
legível)
- antecedentes criminais
- Apresentar declaração de bens, conforme Lei nº 88.429/
1992, contendo valores de bens e valores que compõe seu
patrimônio privado: compreenderá imóveis, móveis, semoventes, dinheiro, títulos, ações e qualquer outra espécie de
bens e valores patrimoniais localizados no país ou no exterior e, quando for o caso, abrangerá os bens e valores patrimoniais do cônjuge ou companheiro.
- Declaração do Departamento de Recursos Humanos da
última empresa em que trabalhou que comprova não ter
sofrido condenação em procedimento administrativo disciplinar, comprovante da habilitação legal para o exercício do
cargo no serviço público de qualquer esfera, e não ter sido
demitido por ato de improbidade ou exonerado “a bem do
serviço público”, mediante decisão transitado em julgado
em qualquer esfera governamental.
- Atestado de capacidade funcional (exame médico).

Os candidatos acima relacionados deverão apresentar as
seguintes documentações para habilitação:
- xerox do RG - frente e verso (legível)
- xerox do CPF - (legível)
- xerox do título de eleitor (legível)
- carteira de trabalho – nº, série, verso, último contrato (se
houver)
- xerox da certidão de nascimento/casamento
- xerox da certidão de nascimento dos filhos menores de
14 anos
- xerox da carteira de vacinação de filhos menores de 14 anos
- xerox do diploma do grau de escolaridade e outros documentos exigidos para cada cargo
- xerox da carteira de reservista (se masculino)
- xerox da CNH (se exigido pelo cargo)
- comprovante de inscrição no órgão de classe (se exigido
para o cargo)
- 2 fotos 3x4 – recente
- Xerox do PIS/PASEP (não pode ser NIT)
- Comprovante da última eleição
- Conta corrente (BRADESCO)
- comprovante de residência (conta telefone, água ou luz –
legível)
- antecedentes criminais
- Apresentar declaração de bens, conforme Lei nº 88.429/
1992, contendo valores de bens e valores que compõe seu
patrimônio privado: compreenderá imóveis, móveis, semoventes, dinheiro, títulos, ações e qualquer outra espécie
de bens e valores patrimoniais localizados no país ou no
exterior e, quando for o caso, abrangerá os bens e valores
patrimoniais do cônjuge ou companheiro.
- Declaração do Departamento de Recursos Humanos da
última empresa em que trabalhou que comprova não ter
sofrido condenação em procedimento administrativo disciplinar, comprovante da habilitação legal para o exercício
do cargo no serviço público de qualquer esfera, e não ter
sido demitido por ato de improbidade ou exonerado “a bem
do serviço público”, mediante decisão transitado em julgado em qualquer esfera governamental.
- Atestado de capacidade funcional (exame médico).

PERÍODO: de 17 a 21 de Julho de 2017.
LOCAL: Departamento de recurso humanos da Prefeitura
Municipal de Irapuru, sito a Rua Ângelo Meneguesso, 475,
Irapuru-SP.
HORÁRIO: das 8:00 as 11:00 hs e das 13:00 as 16:00 hs
OBSERVAÇÕES:1- Quando da entrega das documentações será agendado
para o candidato exame médico adicional, o qual será efetuado por médico indicado pelo município;
2- O não comparecimento pessoal do candidato para apresentação dos documentos no período determinado implicará na desistência da ocupação do cargo.
Irapuru/SP, 14 de Julho de 2017.

PERÍODO: de 17 a 21 de Julho de 2017.
LOCAL: Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Irapuru, sito a Rua Ângelo Meneguesso,
475, Irapuru-SP.
HORÁRIO: das 8:00 as 11:00 horas e das 13:00 as 16:00
horas
OBSERVAÇÕES:1- Quando da entrega das documentações será agendado
para o candidato exame médico adicional, o qual será efetuado por médico indicado pelo município;
2- O não comparecimento pessoal do candidato para apresentação dos documentos no período determinado implicará na desistência da ocupação do cargo.
Irapuru/SP, 14 de Julho de 2017.

Silvio Ushijima - Prefeito Municipal

Silvio Ushijima - Prefeito Municipal
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SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE IRAPURU
Rua Ângelo Meneguesso, 475 – Fone (18) 3861-2007
Caixa Postal 01– CEP 17.880-000 IRAPURU Estado de São Paulo
E-mail: educa_irapuru@hotmail.com

PROCESSO SELETIVO N° 001/2017
Convite para Atribuição de Classes e/ou Aulas
José Edson Moysés Filho, Secretário Municipal de Educação de Irapuru, Estado de São Paulo, no uso de suas
atribuições e em consonância com a legislação vigente, CONVIDA os aprovados abaixo relacionados, para manifestar
interesse em ser contratado por prazo determinado, para a substituição de vagas existentes no município.
O candidato ora convidado deverá apresentar-se impreterivelmente no dia 18/07/2017, (Terça Feira) as 9:00 horas , na
EMEF “Pedro Leite Ribeiro”, localizada na Rua Rio Branco n°367, na cidade de Irapuru-SP, onde ocorrerá o processo de
atribuição de classes e aulas vagas. O não comparecimento na data e horário especificado será registrado em ata
entendido como desistência da vaga, sendo automaticamente oferecida ao convidado seguinte.

Cargo: Professor de Educação Básica I
POSIÇÃO

NUMERO DA INSCRIÇÃO

CANDIDATO

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

598833
597689
598928
598849
596920
598283
592961
593003
592002
599067

LEDA PAULA CASTRO
ALINE BARBOSA AMARAL
ANA MARIA GARCIA PEREIRA
REGIANE MARTINS RIBEIRO ALVES
WELINGTON FERRARI
ELIANA ROSSI AVILA
CLELMA TIAGO DE OLIVEIRA
SIRLENE SABINO DE OLIVEIRA
SILVIA DOS SANTOS SOARES VITORINO
SIMONE ROTA DE AZEVEDO SANTOS

Os candidatos acima relacionados deverão apresentar as seguintes documentações para habilitação
- xerox do RG - frente e verso (legível)
- xerox do CPF - (legível)
- xerox do título de eleitor (legível)
- carteira de trabalho - nº, série, verso, último contrato (se houver)
- xerox da certidão de nascimento/casamento
- xerox da certidão de nascimento dos filhos menores de 14 anos
- xerox da carteira de vacinação de filhos menores de 14 anos
- xerox do diploma do grau de escolaridade
- xerox da certeira de reservista (se masculino)
- Xerox do PIS/PASEP (não pode ser NIT)
- Comprovante da última eleição
- Conta corrente (BRADESCO)
- comprovante de residência (conta telefone, água ou luz - legível)
- antecedentes criminais
Irapuru, 14 de Julho de 2017.

José Edson Moysés Filho
Secretario Municipal de Educação
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAPURU
Resumo de Licitação
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO N° 22/2017
PROCESSO LICITATÓRIO n°50/2017
OBJETIVO: aquisição de dois conjuntos moto submersas, composto por 01 motor trifásico MB-6-760- 27,5CV/
220 v e 01 motor bombeador s30- 13p/27,5cv, para o
setor de obras e serviços municipais.
ADJUDICAÇÃO: 04 de Julho de 2017.
HOMOLOGAÇÃO: 06 de Julho de 2017.
Empresas Vencedoras: CAÇADOR COMERCIO E IMPORTAÇÃO EIRELI - EPP com sede a Rua Florêncio de Abreu
n°581, Centro na Cidade de São Paulo, devidamente inscrita no CNPJ sob n.61.193.835/0001-08.
Extrato de Contrato: contrato n° 71/2017, firmado no dia
7 de julho de 2017, com a empresa CAÇADOR COMERCIO E IMPORTAÇÃO EIRELI – EPP com sede a Rua Florêncio de Abreu n°581, Centro na Cidade de São Paulo, devidamente inscrita no CNPJ sob n.61.193.835/0001-08, no
valor unitário de R$ 9.750,00 (nove mil setecentos e cinqüenta reais), no valor total de R$ 19.500,00 (Dezenove Mil
Quinhentos E Reais).
Vigência do Contrato: 12 meses após a assinatura do
contrato.
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAPURU
Resumo de Licitação
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO N° 21/2017
PROCESSO LICITATÓRIO n°49/2017
OBJETIVO: locação de forma paulatina de horas/máquina de 01(uma) escavadeira hidráulica, com operador, para a realização de serviços de abertura de valas no aterro sanitário e manutenção nas redes de
água e esgoto e vias do município de Irapuru.
ADJUDICAÇÃO: 30 de Junho de 2017.
HOMOLOGAÇÃO: 05 de Julho de 2017.
Empresas Vencedoras: MAGALI RIBEIRO CHAVES –
EPP, com sede a Rua mariano Lanziane, n° 500 – Jardim
Alvorada, Cidade de Presidente Venceslau, Estado de São
Paulo, devidamente inscrita no CNPJ sob n.15.403.269/
0001-96,
Extrato de Contrato: contrato n°70/2017, firmado no dia
06 de julho de 2017 com a empresa MAGALI RIBEIRO
CHAVES – EPP, com sede a Rua mariano Lanziane, n°
500 – Jardim Alvorada, Cidade de Presidente Venceslau,
Estado de São Paulo, devidamente inscrita no CNPJ sob
n.15.403.269/0001-96, no valor unitário de R$ 145,00(cento e quarenta e cinco reais), a hora maquina no valor total
de R$ 29.000,00 (Vinte E Nove Mil Reais).
Vigência do Contrato: ate 31 de dezembro de 2017 a
contar da data da assinatura.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAPURU
Resumo de Licitação
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO N° 23/2017
PROCESSO LICITATÓRIO n°51/2017
OBJETIVO: Aquisição de forma paulatina de Medicamentos, para serem utilizados nas Unidades dos ESFs
e Pronto atendimento do Centro de saúde “Nelcidio
da Silveira Bastos” e para distribuição para os pacientes carentes do município de Irapuru.
ADJUDICAÇÃO: 05 de Julho de 2017.
HOMOLOGAÇÃO: 07 de Julho de 2017.
Empresas Vencedoras PRUDENMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA – EPP, com sede a Rua Joubert Soares
Marcondes, n° 718 – Jardim Eldorado, Cidade de Presidente Prudente, Estado de São Paulo, devidamente inscrita no CNPJ sob n. 14.751.638/0001-79.
Extrato de Contrato: contrato n°72/2017, firmado no dia
10 de julho de 2017 com a empresa PRUDENMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA – EPP, com sede a Rua
Joubert Soares Marcondes, n° 718 – Jardim Eldorado, Cidade de Presidente Prudente, Estado de São Paulo, devidamente inscrita no CNPJ sob n. 14.751.638/0001-79 ofertando melhor proposta para os itens 1 a 27 e de 28 a 54,
ficando no valor total de R$ 133.182,90 (Cento E Trinta E
Três Mil Cento E Oitenta E Dois Reais E Noventa Centavos)
Vigência do Contrato: ate 31 de dezembro de 2017 a
contar da data da assinatura.
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