EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS NO CONCURSO PÚBLICO Nº
02/2019 CONFORME CLASSIFICAÇÃO.

O PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IGARAÇU DO
TIETÊ, Estado de São Paulo, face a homologação do Concurso Público nº 02/2019, tendo em
vista a Decretação, neste Município, de Estado de Calamidade Pública, conforme os Decretos
nº 49 de 20 de março de 2020 e 50 de 21 de março de 2020, em decorrência da Pandemia
causada pelo COVID-19 (Coronavírus), e já reconhecida tanto pelo Governo Federal como
pelo Estadual, e em razão de Servidores afastados, por estarem em grupo de risco,
CONVOCA, os candidatos abaixo mencionados, de acordo com a ordem de classificação, ou
seja do 16º ao 19º lugar, para comparecerem na Prefeitura Municipal Rua Pereira de Rezende
nº 334, centro, no dia 13/10/2020, às 09:00 horas, para preenchimento de 01 (uma) vaga
para o cargo de OPERÁRIO “I” com carga horária de 44 horas semanais, por prazo
determinado até 31 de dezembro de 2020, podendo ser prorrogado por igual período, sob
regime da CLT em caso de haver desistência das vagas disponíveis, munidos dos seguintes
documentos:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Carteira Profissional;
Xérox da Identidade (RG)
Xérox do Cadastro de Pessoa Física (CPF)
01 foto 3x4 recente
Xérox do Titulo de eleitor
Xérox da Certidão de Nascimento ou casamento
Xérox da Certidão de Nascimento dos filhos menores de 14 anos
Xerox Documentação de qualificação Profissional exigida no Concurso Público
Atestado de Bons antecedentes
CONVOCA
Operário “I”

Classificação
16º lugar
17º lugar
18º lugar
19º lugar

Candidato
MARCO ANTONIO BUENO
REGINALDO APARECIDO ALVES
ROBERTO CARLOS PEREIRA DE MORAES
WALLACE SILVA DE SOUZA

O não comparecimento dos candidatos ora convocados no dia, hora e local
estipulado neste edital, implicará em desistência, ficando resguardado o seu direito na
classificação para posterior efetivação.
Igaraçu do Tietê, 05 de outubro de 2020

CARLOS ALBERTO VARASQUIM
Prefeito Municipal

