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PORTARIA Nº 85/2022 DE 24 OUTUBRO DE 2022. 

 

“Que revoga parcialmente, a pedido, licença por motivo especial de interesse do município a servidor municipal”.  

 

NELITA CRISTINA MICHEL FRANCESCHINI, Prefeita Municipal de Iracemápolis, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial 

a Lei Orgânica do Município de Iracemápolis; 

 

CONSIDERANDO a Portaria nº 58/2022 de 22 de agosto de 2022, que concedeu licença por motivo especial de interesse do município a servidor municipal ocupante de emprego 

público permanente.  

 

CONSIDERANDO o pedido do servidor que informou e justificou que não mais participará de evento ao qual representaria o Município de Iracemápolis por consequência de 

caso fortuito/força maior; 

  

RESOLVE: 

  

Art. 1º - Fica revogada, a pedido, licença por motivo especial de interesse do município, concedida ao servidor Fabio Rogério Pedroso, Matrícula 361, ocupante do emprego 

público permanente Analista de Tecnologia da Informação, no período de 25 de outubro de 2022 até 30 de outubro de 2022.  

 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário. 

 

Iracemápolis, aos vinte e quatro dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois. 

 

NELITA CRISTINA MICHEL FRANCESCHINI 

- Prefeita Municipal – 

 

PORTARIA Nº 86/2022 DE 24 DE OUTUBRO DE 2022. 

 

“Que concede a servidor municipal Licença por Motivo de Doença em Pessoa da Família”.  

 

NELITA CRISTINA MICHEL FRANCESCHINI, Prefeita Municipal de Iracemápolis, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial 

a Lei Orgânica do Município de Iracemápolis; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º - Fica concedida a servidora Roseli Fatima de Morais Zanoli, Matrícula 30, ocupante do emprego público permanente de OFICIAL I, licença por motivo de doença em 

pessoa da família pelo período de 30 dias, contados a partir de 21 de OUTUBRO de 2022, nos termos do artigo 62, inciso I da Lei Complementar Municipal nº 050/2022, De 25 

De Janeiro De 2022. 

 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 21 de outubro de 2022. 

 

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário. 

 

Iracemápolis, aos vinte e quatro dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois. 

 

NELITA CRISTINA MICHEL FRANCESCHINI 

- Prefeita Municipal - 

 

PORTARIA Nº 87/2022 DE 24 DE OUTUBRO DE 2022. 

 

“Que concede licença para tratar de interesses particulares a servidor municipal”.  

 

NELITA CRISTINA MICHEL FRANCESCHINI, Prefeita Municipal de Iracemápolis, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial 

a Lei Orgânica do Município de Iracemápolis; 

 

RESOLVE: 

  

Art. 1º - Fica concedida a servidora Elisângela de Barros Cotrin Lorizola, Matrícula 2686, ocupante do emprego público permanente de PROFESSOR I - ENSINO 

FUNDAMENTAL - FMDEFV, licença para tratar de interesses particulares pelo período de 90 dias, contados a partir de 28 de setembro de 2022, nos termos do artigo 62, inciso 

VIII da Lei Complementar Municipal nº 050/2022, De 25 De Janeiro De 2022. 

Art. 2º - A Licença não ocasionará implicações previdenciárias em função da suspensão dos recolhimentos, conforme artigo 73 da Lei Complementar Municipal nº 050/2022, de 

25 de janeiro de 2022. 

 

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 28 de setembro de 2022.  

 

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário. 

 

Iracemápolis, aos vinte e quatro dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois. 
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NELITA CRISTINA MICHEL FRANCESCHINI 

- Prefeita Municipal - 

 

PORTARIA Nº 88/2022 DE 24 DE OUTUBRO DE 2022. 

 

“Que designa, interinamente, responsável pelas funções e atribuições do cargo de Diretor Do Departamento De Planejamento Urbano, e dá outras providências” 

 

NELITA CRISTINA MICHEL FRANCESCHINI, Prefeita Municipal de Iracemápolis, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial 

a Lei Orgânica do Município de Iracemápolis; 

 

CONSIDERANDO o início do descanso anual remunerado, concedido ao Sr. Leandro Neves Zacharias, DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO, 

suas funções e atribuições 

 

RESOLVE: 

  

Art. 1º - Fica designado, interinamente e sem ônus financeiro para o Município, o Sr. EDSON DONIZETTI ZAROS, RG nº 9.986.218-9, devidamente habilitado, para exercer as 

funções e atribuições de Diretor Do Departamento De Planejamento Urbano, no período de 24 de outubro de 2022 a 12 de novembro de 2022.   

 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário. 

Iracemápolis, aos vinte e quatro dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois. 

 

NELITA CRISTINA MICHEL FRANCESCHINI 

- Prefeita Municipal - 

 

EDITAL DE PRORROGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES E RETIFICAÇÃO 

CONCURSO PÚBLICO 001/2022 

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS, Estado de São Paulo, por meio de sua Comissão de Concurso público, vem PRORROGAR o período de 

recebimento de inscrições do Edital de Abertura do Concurso público nº. 001/2022 do dia 16 de setembro de 2022 e retifica o Cronograma Previsto, da seguinte forma: 
 

2. DAS INSCRIÇÕES 
 

Fica prorrogado o prazo de recebimento de inscrições a partir do dia 24 de outubro até as 23:59 do dia 31 de outubro de 2022, exclusivamente no endereço eletrônico 

www.institutoindec.org.br. 

 

2.1 DO PAGAMENTO DAS INSCRIÇÕES 

2.2 O candidato deverá efetuar o pagamento do valor da inscrição estabelecido no Quadro I do Edital, até o dia 01/11/2022, conforme vencimento constante no Boleto 

Bancário, o candidato que não efetuou o pagamento na data anterior (até 21/10/2022) deverá emitir a 2ª Via do Boleto com a nova data para pagamento na Área do 

Candidato no site www.institutoindec.org.br. 
 

2.3 Para pagamento do valor da inscrição, somente poderá ser utilizado o boleto bancário gerado até a data limite do vencimento do boleto. Atenção para o horário de 

pagamento da rede de atendimento bancário. 
 

10. CRONOGRAMA PREVISTO 

 

 

DATA/PERÍODO 

 

ATIVIDADES 

 

 

24/10/2022 a 31/10/2022 

 

Período de recebimento das inscrições via internet – Pagamento até 01/11/2022 

 

09/11/2022 

 

Publicação da Relação dos Candidatos Inscritos e Relação dos Candidatos às vagas reservadas às pessoas com deficiência e solicitação de 

condição especial  

 

 

10/11/2022 a 11/11/2022 

 

Prazo recursal referente ao indeferimento da inscrição, das vagas reservadas às pessoas com deficiência e solicitação de condição especial  

 

 

 

15/11/2022 

 

Publicação da análise dos recursos referentes à divulgação da relação de candidatos inscritos no certame, de candidatos inscritos para 

vagas reservadas às pessoas com deficiência que solicitaram condição especial para a realização da prova  

 

http://www.institutoindec.org.br/
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25/11/2022 

 

Publicação do Edital de Convocação para as Provas Objetivas  

 

 

04/12/2022 

 

Data Prevista da realização das Provas Objetivas  

 

 

06/12/2022 

 

Publicação do Gabarito Preliminar das Provas Objetivas e Resultado da Prova de Títulos 

 

 

07/12/2022 a 08/12/2022 

 

Prazo recursal referente ao Gabarito Preliminar e Prova de Títulos 

 

 

19/12/2022 

 

Divulgação das respostas aos recursos contra o Gabarito Preliminar e Prova de Títulos 

 

 

19/12/2022 

 

Publicação do Gabarito Final 

 

 

19/12/2022 

 

Publicação do Resultado Preliminar das Provas Objetivas e Prova de Títulos 

 

 

20/12/2022 a 21/12/2022 

 

 

Prazo recursal referente ao Resultado Preliminar e Prova de Títulos 

 

11/01/2023 

 

Publicação dos Resultados Finais e Convocação para as Provas Práticas  

 

22/01/2023 

 

Data Prevista da realização das Provas Práticas 

 

 

24/01/2023 

 

Publicação do Resultado Preliminar das Provas Práticas 

 

 

25/01/2023 a 26/01/2023 

 

 

Prazo recursal referente ao Resultado Preliminar das Provas Práticas 

 

31/01/2023 

 

Publicação dos Resultados Finais e Homologação do Concurso Público 

 

10.1   O cronograma acima pré-estabelecido poderá sofrer alterações e/ou modificações pela Comissão do Concurso Público. 

As demais disposições do Edital permanecem inalteradas. 

Iracemápolis, em 24 de outubro de 2022. 

NELITA CRISTINA MICHEL FRANCESCHINI 

Prefeita Municipal 

 

 


