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: pmvgsulrh2@bol.com.br

Edital de Convocação nº 010/2014
A Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul convoca o(s) candidato(s) classificado(s) abaixo
qualificado(s), habilitado(s) no Processo Seletivo Público nº 001/2013 para o emprego de
COORDENADOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, para se apresentarem com cópia do RG e
CPF na Divisão de Recursos Humanos, situada na Praça Washington Luis, nº 643 – Centro,
no período de 26/05/2014 a 29/05/2014, das 12:30 às 17:30hs, para manifestar interesse na sua
admissão.
Fica(m) também convocado(s) o(s) candidato(s) classificado(s) em 3º e 4º lugar, a se
apresentarem no mesmo período, com o objetivo de manifestar(em) interesse na(s) sua(s)
admissões, para que no caso de haver desistência(s) ou o(s) candidato(s) após nomeado(s) não
tomar(em) posse e entrar(em) em exercício no cargo, até o prazo previsto no Estatuto dos
Servidores Municipais (Lei nº 1.662/92), possa o Município dar regular prosseguimento à presente
convocação.
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. Aline de Freitas Milan
2. Ércules Garcias de Carvalho

(somente nos casos especificados acima)

3. Simoni Guerino da Silva

(somente nos casos especificados acima)

Cargo/Emprego
Certame Class.
Coordenador de
33.873.897-6
PS 001/2013 2º
Atividades Esportivas
Coordenador de
33.874.011-9
PS 001/2013 3º
Atividades Esportivas
Coordenador de
41.868.915-5
PS 001/2013 4º
Atividades Esportivas

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, 23 de maio de 2014.

Romualdo Menossi
Diretor de Administração

Celso Itaroti Cancelieri Cerva
Prefeito Municipal

