EDITAL 002/2018

1. A Prefeitura Municipal de Itapira, por intermédio da Secretaria de
Planejamento e Obras / Departamento de Habitação, torna público a
realização do sorteio referente ao Programa Minha Casa Minha Vida –
Empreendimento Itapira P, localizado no bairro Barão Ataliba Nogueira, aos
candidatos que atenderam aos critérios estabelecidos pelo Edital 001/2018.
O sorteio será realizado no dia 01 de agosto de 2018, às 19h00, na EMEB
Professora Mariana do Carmo de Almeida Cintra, localizada à Rua Maria
Cima Belini, nº 442, bairro Barão Ataliba Nogueira. O evento será realizado
por servidores públicos da Prefeitura Municipal de Itapira e da empresa
contratada para realização do sorteio – Informática Estação Ltda – CNPJ nº
02.936.595/0001-17. Será permitida a entrada do candidato selecionado e
01 (um) acompanhante, devido à limitação do espaço físico.
2. Somente participará do sorteio o candidato selecionado, não sendo
permitido representante em hipótese alguma.
3. O item 8.1.2 do Edital 001/2018, conforme aprovação do Conselho
Gestor do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social, em
reunião ordinária realizada em 24/07/2018, passará a ter a seguinte
redação: “Além do quantitativo dos candidatos dos Grupos mencionados
no subitem anterior que comporão a lista principal, serão classificados
hierarquicamente

os demais para cada Grupo e para as cotas, que

comporão lista reserva de suplentes num total de 71% (setenta e um por
cento)”.
4. Será formada comissão com 04 (quatro) integrantes selecionados para
fiscalizar as urnas.

5. Os cupons serão retirados no dia 30 de julho de 2018, das 8h30min às
10h30min, no Departamento de Habitação, com apresentação do CPF
e/ou RG.
6. As cédulas indicarão o número de ordem, nome do inscrito, número de
critérios preenchidos, numeração do CPF e identificação de idoso e
deficiente.
Itapira, 26 de julho de 2018.

Mateus Vladimir Barbosa Júnior
Secretário de Planejamento e Obras

