PREFEITURA MUNICIPAL
Vargem Grande do Sul – SP

“A Pérola da Mantiqueira”
___________________________________________________________________________
Edital de Convocação nº 032/2021
A Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul convoca o(s) candidato(s) classificado(s) abaixo
qualificado(s), habilitado(s) no Concurso Público nº 001/2019 para o(s) cargo(s) de ASSISTENTE
ADMINISTRATIVO e no Concurso Público nº 001/2020 para o(s) cargo(s) de MÉDICO ESF, para
se apresentar(em) com cópia do RG e CPF na Divisão de Recursos Humanos, situada à Praça
Washington Luís, nº 643 – Centro, no período de 10/05/2021 a 13/05/2021, das 12:00 às 17:30hs,
para manifestar(em) interesse na(s) sua(s) admissões.
Fica(m) também convocado(s) o(s) candidato(s) classificado(s) do 24º ao 25º lugar do cargo de
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO e em 7º lugar do cargo de MÉDICO ESF a se apresentar(em) no
mesmo período, com o objetivo de manifestar(em) interesse na(s) sua(s) admissão(ões), para que
no caso de haver desistência(s), ou desinteresse(s), ou ainda 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 comparecimento no prazo fixado por este Edital implicará na renúncia tácita do convocado e,
consequentemente, na perda do direito à nomeação ao cargo para o qual o candidato foi aprovado, e
os próximos candidatos serão convocados, visando o excepcional interesse público, ressalvado o
convocado a manifestar interesse na ocorrência de desistência ou desinteresse de outro candidato.
Nº

Nome

RG

1. Alécio Calori Herculano
2. Paulo Augusto Lecchi

40.171.369-6
47.958.506

Cristian Ferri (somente nos casos
especificados acima)
Renan Henrique Romano (somente
4.
nos casos especificados acima)
5. Raphael Fornaciari
Isabella Cotta do Nascimento (somente
6.
nos casos especificados acima)
3.

45.362.387-6
49.732.005-8

Cargo/Emprego
Assistente
Administrativo
Assistente
Administrativo
Assistente
Administrativo
Assistente
Administrativo

Certame

Class.

CP 001/2019

22º

CP 001/2019

23º

CP 001/2019

24º

CP 001/2019

25º

36.959.597-X

Médico ESF

CP 001/2020

6º

12.928.834

Médico ESF

CP 001/2020

7º

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, 07 de maio de 2021.

Talita de Cássia Moraes
Diretora de Administração

Amarildo Duzi Moraes
Prefeito Municipal

Praça Washington Luís, nº 643, Centro – Vargem Grande do Sul-SP – CEP 13880-000
CNPJ: 46.248.837/0001-55 – Telefones (19) 3641-9014 e 3641-9015 – e-mail: rh@vgsul.sp.gov.br

