Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul
CNPJ: 46.248.837/0001-55
Praça Washington Luis, nº 643 – Centro – Fone: (19) 3641-9000
CEP: 13.880.000 – Vargem Grande do Sul – SP
E-Mail: rh@vgsul.sp.gov.br

Edital de Convocação nº 002/2017
A Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul convoca o(s) candidato(s)
classificado(s) abaixo qualificado(s), habilitado(s) no Concurso Público nº 001/2014,
para se apresentar na Divisão de Recursos Humanos, situada na Praça Washington
Luis, nº 643 – Centro, no período de 24/07/2017 a 27/07/2017, das 12:00 às
17:30hs, para manifestar interesse em contratação por prazo determinado,
máximo e improrrogável por até 06 (seis) meses, para substituição de servidore(s)
titular(es) em seu(s) afastamento(s) ou de sua(s) saída(s) do serviço público em
área(s) essencial.
Fica(m) também convocado(s) o(s) candidato(s) classificado(s) em 5º e 6º lugar(es), a
se apresentarem no mesmo período, com o objetivo de manifestar(em) interesse
na(s) sua(s) contratação nas mesmas condições acima mencionadas, para que no
caso de haver desistência(s) ou desinteresse(s), possa o Município dar regular
prosseguimento à presente convocação.
Por se tratar de contratação temporária aproveitando remanescente(s) de concurso
público, ao(s) candidato(s) fica resguardado o direito de futura convocação para
assunção do cargo em caráter efetivo, desde que dentro da validade do concurso, se
assim for o caso, e houver ainda a existência de vagas.
Na impossibilidade do comparecimento do candidato, este poderá se fazer
representar por procurador constituído para tal fim.
O não atendimento ao disposto no presente edital de convocação, será considerado
como desistência, e os próximos candidatos serão convocados, visando o
excepcional interesse público.
Nº

Nome

RG

1. Júlia Bazana de Souza
46.766.806-1
Josilayne Karla Santos (somente
2.
9.283.031
nos casos especificados acima)

3.

Fabiana Fernandes (somente
45.151.915-2
nos casos especificados acima)

Cargo

Certame

Class.

Nutricionista

CP 001/2014

4º

Nutricionista

CP 001/2014

5º

Nutricionista

CP 001/2014

6º

Observações:
A designação do local da repartição e a estipulação do horário de trabalho (entrada,
saída e intervalo para alimentação), serão definidas no dia da posse pelo Diretor da
área.
Vargem Grande do Sul, 18 de julho de 2017.

Talita de Cássia Moraes
Diretora de Administração

Amarildo Duzi Moraes
Prefeito Municipal

