EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO Nº 1/2018
A Prefeitura de Iperó, por meio da Divisão de Recursos Humanos e da Secretaria
de Educação, Cultura e Esportes, CONVOCA os candidatos abaixo relacionados para
comparecimento às repartições municipais para fins de provimento de cargo em caráter
efetivo.
A convocação seguirá a ordem de classificação dos candidatos, nos termos do
Edital de Concurso Público n° 001/2018.
LOCAL: Prefeitura de Iperó/ Paço Municipal – Av. Santa Cruz, 355
Jardim Santa Cruz – Iperó-SP
DATA: 27.02.2019 - HORÁRIO: 09h30min
CARGO: AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL - Classificados de nº 19 e 21º1
Orientações:
1 - Os candidatos deverão apresentar cópias acompanhadas das vias originais da Carteira
de Identidade (RG) e Diploma ou Certificado acompanhado do respectivo Histórico Escolar
no momento da atribuição;
2 - A escolha do local de trabalho, se for o caso, poderá ser efetivada por meio de
procuração mediante apresentação do respectivo instrumento de mandato com firma
reconhecida acompanhado de cópias reprográficas do documento de identidade do
procurador e do candidato, as quais não serão devolvidas;
3 - Os candidatos que forem convocados e que, eventualmente, ultrapassarem o número
de vagas somente farão jus à escolha no caso de não comparecimento ou de desistência
dos que constarem com melhor classificação.
Mais informações podem ser obtidas diretamente na Divisão de Recursos
Humanos.
Iperó, 20 de fevereiro de 2019.

Divisão de Recursos Humanos
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Secretaria de Educação, Cultura e Esportes

A ausência do candidato classificado em 20º lugar se justifica porque o candidato compareceu e foi
nomeado em razão da convocação anterior (via telegrama), sendo que no caso do candidato 19º a
convocação não surtiu os efeitos legais vez que o telegrama não foi entregue. Por tais razões, a fim de
evitar ofensa à direito líquido e certo, reitera-se, neste ato, a convocação do candidato classificado em
19º lugar.

