PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUARIBA
ESTADO DE SÃO PAULO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 10 - CONCURSO PÚBLICO N.º 01/2018

A Prefeitura Municipal de Guariba, por intermédio de seu Prefeito Municipal – FRANCISCO
DIAS MANÇANO JUNIOR, conforme ato de Homologação do Concurso Público nº 001/2018, realizado
através dos Decretos nº 3.482, de 14/08/2018, e nº 3.487, de 21/08/2018, convoca os candidatos abaixo
relacionados para manifestarem interesse no preenchimento de empregos públicos, divulgados no Edital de
Abertura de Inscrições do Concurso Público nº 001/2018, bem como, aqueles autorizados a serem preenchidos
através do Decreto nº 3.533, de 12/12/2018, para atendimento das necessidades da Municipalidade, conforme
segue:
Emprego Público – OFICIAL DE MANUTENÇÃO (ENCANADOR)
CLASS.
02

NOME
DAVI HENRIQUE RODRIGUES

INSCR.
3695

Emprego Público – OFICIAL DE MANUTENÇÃO (PEDREIRO)
CLASS.
02

NOME
ELYN CARNEIRO DOS SANTOS

INSCR.
2793

Os candidatos deverão comparecer no Departamento Técnico de Recursos Humanos da Prefeitura
Municipal de Guariba, sito à Av. Evaristo Vaz, nº 1.190, munidos de todos os documentos nos dias 17 e 18 de
dezembro de 2.018, das 8:00 às 12:00 horas, para manifestar interesse no preenchimento da vaga, para posterior
registro funcional.
Após manifestação de interesse à vaga, os candidatos terão 5 (cinco) dias uteis para apresentação
dos documentos descritos no Edital de Abertura do Concurso Público nº 001/2017, bem como, todos os demais
que aquele Departamento entender necessários, sob pena de reconhecimento pela Administração de sua
desistência aos procedimentos de nomeação.
O não comparecimento para manifestação de interesse na data, horário, local designados acima,
assim como, a não apresentação de todos os documentos solicitados, no prazo de 5 (cinco) dias, será considerado
como desistência à vaga. Sob nenhuma hipótese haverá 2º chamada de convocação, ou será aceito manifestação
por intermédio de procuração.
Lista de Espera
Em caso de não comparecimento para manifestação de interesse à vaga ou de desistência dos
candidatos acima convocados, como cadastro reserva, ficam os candidatos abaixo relacionados convocados para
comparecer nos dias 19 e 20 de dezembro de 2.018, no mesmo horário, local e condições acima descritos, para
manifestar interesse na nomeação.
Caso não ocorra desistência ou falta, os candidatos abaixo relacionados serão convocados para
futuras contratações, se houver interesse da Municipalidade na contratação.
Emprego Público – OFICIAL DE MANUTENÇÃO (ENCANADOR)
CLASS.
03

NOME
DAILTON FERREIRA DE SOUSA

INSCR.
0647
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ESTADO DE SÃO PAULO

Emprego Público – OFICIAL DE MANUTENÇÃO (PEDREIRO)
CLASS.
03

NOME
JOÃO JOSÉ ARAUJO

INSCR.
1267

Para que no futuro nenhum candidato alegue ignorância ou desconhecimento da presente
convocação, segue o presente Edital a ser afixado no Placar do Paço Municipal e publicado no Jornal de
Circulação no Município de Guariba.
Guariba, 12 de Dezembro de 2.018.

DR. FRANCISCO DIAS MANÇANO JUNIOR
Prefeito do Município de Guariba

