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PROCESSO SELETIVO N° 001/2017
Convite para Atribuição de Classes e/ou Aulas
Dulcinéia Policarpo Santiago Boscolo, Secretária 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.
O candidato ora convidado deverá apresentar-se impreterivelmente no dia 28/08/2018, (Terça- Feira) às 09h00min
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
11 598283
Eliana Rossi Avila
12 592961
Clelma Tiago De Oliveira
13 593003
Sirlene Sabino De Oliveira
14 592002
Silvia Dos Santos Soares Vitorino
15 599067
Simone Rota De Azevedo Santos
16 598083
Adijaine Fernandes Barbosa De Almeida
Souza
17 595843
Luana De Oliveira Sigoli
18 598657
Cristiani Cicero
19 598467
Patricia Rosangela Fernandes Tamiao
20 592012
Esmeria 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, 24 de Agosto de 2018.
Dulcinéia Policarpo Santiago Boscolo
Secretária Municipal de Educação

Jornal A VOZ
(18) 3861-1606

Os membros do Conselho
Municipal de Defesa do Meio
Ambiente de Irapuru realizaram a sua reunião ordinária
mensal, na manhã da segunda-feira, dia 20, na sala de reuniões do setor de licitações da
Prefeitura Municipal.
Na pauta da reunião estiveram assuntos relacionados
ao sistema de coleta seletiva
e sistema de coleta do lixo orgânico, onde foram apresentados os relatórios mensais
dos sistemas.
Foram sugeridas medidas
para melhorar os índices do
sistema, aumentando o índice
da coleta seletiva e diminuindo o índice de coleta de lixo
orgânico, como parcerias com
o terceiro setor e trabalhos de
conscientização dentro das
escolas do município.
O engenheiro ambiental da

prefeitura, Luiz Fernando
Dall'aqua Rosa discorreu ao
conselho sobre o Termo de
Compromisso de Recuperação Ambiental (TCRA) junto
a Cetesb e o Termo de Compensação Ambiental (TCA)
junto ao Ministério Público,
sendo sugerido a Prefeitura de
Irapuru o plantio de mudas no
Córrego do Patrimônio, partindo das lagoas de tratamento
de esgoto. A medida visa a recuperação gradual de áreas
degradadas de mata atlântica.
O engenheiro expôs a necessidade da criação de um Plano Municipal de Mata Atlântica (PMMA), para recuperação destas áreas em nosso
município.
A próxima reunião do conselho acontece no dia 17/09,
segunda-feira, na prefeitura
municipal.
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