PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PRESIDENTE EPITÁCIO
DIVISÃO DE PESSOAL
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 026/2016
CONCURSO PÚBLICO 002/2015
Convoca
o(a)
candidato(a)
a
seguir
relacionado(a),
aprovado(a)
no
Concurso
Público
002/
2015, de 24/11/2015, deverão comparecer no Setor de Pessoal da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Presidente
Epitácio, munidos de seus documentos pessoais, (Cópias legíveis) do RG, CPF (CIC), Certidão de comprovação do estado civil,
Certidão de Nascimento dos filhos menores de 14 anos (se tiver) com atestado de vacinação atualizada, Histórico Escolar,
Comprovante de residência (Conta de água, luz ou telefone), Reservista, Titulo de Eleitor com comprovante da última votação,
Comprovante de inscrição no PIS/PASEP(se houver), registro no Conselho (quando exigido),e, ainda, originais da Carteira de
Trabalho e Antecedentes Criminais do FORUM (protocolo), bem como, uma foto 3x4(recente), para depois de cumpridas as
exigências legais, tomar posse e exercício, a saber:
Professor Adjunto
Classificação
Sidineia Rodrigues Martins de Oliveira
44º
Andrea Cavalcante Batista
45º
O não comparecimento dentro de 30 (dias) dias da publicação deste, implicará em desistência do candidato, podendo a
Prefeitura convocar o candidato imediatamente posterior.
Publique-se.
Presidente Epitácio, 26 de Abril de 2016.
Edson Roberto de Souza
Encarregado do Setor de Pessoal
CERTIDÃO
Edson Roberto de Souza, RG. 19.918.731-9 SSP/SP, Encarregado do Setor Pessoal da
Prefeitura Municipal da Estância Turística de Pres. Epitácio-SP, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei.
CERTIFICA que a candidata, Sra. Cleide Fernanda de Souza Martins, Classificada em 30º, no
cargo de Professor Adjunto, teve a sua convocação publicada no dia 18/03/2016, Sra. Salma Maria Morais Pereira, Classificada em 36º,
no cargo de Professor Adjunto, teve a sua convocação publicada no dia 23/03/2016, no Jornal Debate, e que as mesmas não
Compareceram, podendo a Prefeitura convocar o candidato imediatamente posterior.
Por ser a pura expressão de verdade, firmo o presente em duas vias de
igual teor e forma, para que surta seus efeitos legais.
Pres. Epitácio, 26 de Abril de 2.016.
Edson Roberto de Souza
Encarregado do Setor Pessoal
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 027/2016
CONCURSO PÚBLICO 002/2015
Convoca
o(a)
candidato(a)
a
seguir
relacionado(a),
aprovado(a)
no
Concurso
Público
002/
2015, de 24/11/2015, deverão comparecer no Setor de Pessoal da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Presidente Epitácio,
munidos de seus documentos pessoais, (Cópias legíveis) do RG, CPF (CIC), Certidão de comprovação do estado civil, Certidão de
Nascimento dos filhos menores de 14 anos (se tiver) com atestado de vacinação atualizada, Histórico Escolar, Comprovante de
residência (Conta de água, luz ou telefone), Reservista, Titulo de Eleitor com comprovante da última votação, Comprovante de inscrição
no PIS/PASEP(se houver), registro no Conselho (quando exigido),e, ainda, originais da Carteira de Trabalho e Antecedentes Criminais
do FORUM (protocolo), bem como, uma foto 3x4(recente), para depois de cumpridas as exigências legais, tomar posse e exercício, a
saber:
Professor de Creche ( PEB I)
Classificação
Erica dos Santos Nery
16º
Vania Maria de Sousa Aragão
17º
Luzia Maria Nunes da Silva
18º
Maeli Ingridi Moraes Silva
19º
Esterina Souza Andrade Mariano
20º
Ana Paula Freitas de Oliveira
21º
O não comparecimento dentro de 30 (dias) dias da publicação deste, implicará em desistência do candidato, podendo a
Prefeitura convocar o candidato imediatamente posterior.
Publique-se.
Presidente Epitácio, 26 de Abril de 2016.
Edson Roberto de Souza
Encarregado do Setor de Pessoal
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 028/2016
CONCURSO PÚBLICO 002/2012
Convoca
o(a)
candidato(a)
a
seguir
relacionado(a),
aprovado(a)
no
Concurso
Público
002/
2012, de 09/10/2012, deverão comparecer no Setor de Pessoal da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Presidente Epitácio,
munidos de seus documentos pessoais, (Cópias legíveis) do RG, CPF (CIC), Certidão de comprovação do estado civil, Certidão de
Nascimento dos filhos menores de 14 anos (se tiver) com atestado de vacinação atualizada, Histórico Escolar, Comprovante de
residência (Conta de água, luz ou telefone), Reservista, Titulo de Eleitor com comprovante da última votação, Comprovante de inscrição
no PIS/PASEP(se houver), registro no Conselho (quando exigido),e, ainda, originais da Carteira de Trabalho e Antecedentes Criminais
do FORUM (protocolo), bem como, uma foto 3x4(recente), para depois de cumpridas as exigências legais, tomar posse e exercício, a
saber:
Enfermeiro
Classificação
Mayara Leite Garrido
26º
O não comparecimento dentro de 30 (dias) dias da publicação deste, implicará em desistência do candidato, podendo a
Prefeitura convocar o candidato imediatamente posterior.
Publique-se.
Presidente Epitácio, 26 de Abril de 2016.
Edson Roberto de Souza
Encarregado do Setor de Pessoal

CERTIDÃO
Edson Roberto de Souza, RG. 19.918.731-9 SSP/SP, Encarregado do Setor Pessoal da
Prefeitura Municipal da Estância Turística de Pres. Epitácio-SP, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei.
CERTIFICA que a candidata, Sra. Francine Reis de Oliveira, Classificada em 24º, no cargo de
Enfermeiro,foi publicado a sua convocação no dia 23/03/2016, no Jornal Debate, e que o mesmo não Compareceu, podendo a
Prefeitura convocar o candidato imediatamente posterior.
Por ser a pura expressão de verdade, firmo o presente em duas vias de
igual teor e forma, para que surta seus efeitos legais.
Pres. Epitácio, 31 de Março de 2.016.
Edson Roberto de Souza
Encarregado do Setor Pessoal
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 029/2016
CONCURSO PÚBLICO 001/2012
Convoca
o(a)
candidato(a)
a
seguir
relacionado(a),
aprovado(a)
no
Concurso
Público
001/
2012, de 18/04/2012, deverão comparecer no Setor de Pessoal da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Presidente Epitácio,
munidos de seus documentos pessoais, (Cópias legíveis) do RG, CPF (CIC), Certidão de comprovação do estado civil, Certidão de
Nascimento dos filhos menores de 14 anos (se tiver) com atestado de vacinação atualizada, Histórico Escolar, Comprovante de
residência (Conta de água, luz ou telefone), Reservista, Titulo de Eleitor com comprovante da última votação, Comprovante de inscrição
no PIS/PASEP(se houver), registro no Conselho (quando exigido),e, ainda, originais da Carteira de Trabalho e Antecedentes Criminais
do FORUM (protocolo), bem como, uma foto 3x4(recente), para depois de cumpridas as exigências legais, tomar posse e exercício, a
saber:
Cargo Auxiliar de Serviços Gerais (Feminino)
Classificação
Isabel Cristina Pacito Balsani
22º
O não comparecimento dentro de 30 (dias) dias da publicação deste, implicará em desistência do candidato, podendo a
Prefeitura convocar o candidato imediatamente posterior.
Publique-se.
Presidente Epitácio, 26 de Abril de 2016.
Edson Roberto de Souza
Encarregado do Setor de Pessoal
CERTIDÃO
Edson Roberto de Souza, RG. 19.918.731-9 SSP/SP, Encarregado do Setor Pessoal da
Prefeitura Municipal da Estância Turística de Pres. Epitácio-SP, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei.
CERTIFICA que a candidata, Sra. Eliane Rodrigues Coelho Ouro, Classificada em 21º, no cargo de
Auxiliar de Serviços Gerias,foi publicado a sua convocação no dia 22/03/2016, no Jornal Debate, e que o mesmo não Compareceu,
podendo a Prefeitura convocar o candidato imediatamente posterior.
Por ser a pura expressão de verdade, firmo o presente em duas vias de
igual teor e forma, para que surta seus efeitos legais.
Pres. Epitácio, 26 de Abril de 2.016.
Edson Roberto de Souza
Encarregado do Setor Pessoal

