MUNICÍPIO DE PIRAPOZINHO
Rua: Machado de Assis, nº 728 – Centro – Pirapozinho/SP
FONE / FAX: (018) 3269-9900
CNPJ 54.801.121/0001-61

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Pirapozinho, Estado de São Paulo, CONVOCA o candidato
aprovado no Concurso Público N° 001/2016 realizado no dia 29 de maio de 2016, CONFORME
DESCRIÇÃO ABAIXO, para comparecer na sede da Prefeitura Municipal, situada à R: Machado
de Assis nº. 728 – Centro, a fim apresentar os documentos e habilitações exigidas no Edital de
Concurso Público, no prazo de (05) cinco dias úteis, a contar da data da publicação:
_____________________________________________________________________________
ENFERMEIRO (TEMPORÁRIO)
Ord
Nome
Nº de Inscrição
Nº RG
12º
CLAUDIA BATISTA SILVA
43013
162578751
_____________________________________________________________________________
A convocação, de que se trata o presente edital, se refere a uma substituição em caráter
temporário, por motivos de Licença Saúde da servidora Lauany de Lima Malheiros, devendo
ficar ciente, o candidato convocado, que o contrato poderá ser interrompido a qualquer momento
com o eventual retorno antecipado da funcionária.
O não comparecimento no prazo legal implicará na desistência do classificado, podendo a
Prefeitura convocar os imediatamente posteriores, obedecendo a ordem de classificação.

Pirapozinho-SP, 03 de Julho de 2020.

___________________________
ORLANDO PADOVAN
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPOZINHO
Rua: Machado de Assis, nº 728 – Centro – Pirapozinho/SP
FONE / FAX: (018) 3269-9900
CNPJ 54.801.121/0001-61

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Pirapozinho, Estado de São Paulo, CONVOCA o candidato
aprovado no Concurso Público N° 001/2016 realizado no dia 29 de maio de 2016, CONFORME
DESCRIÇÃO ABAIXO, para comparecer na sede da Prefeitura Municipal, situada à R: Machado
de Assis nº. 728 – Centro, a fim apresentar os documentos e habilitações exigidas no Edital de
Concurso Público, no prazo de (05) cinco dias úteis, a contar da data da publicação:
_____________________________________________________________________________
AUXILIAR DE ENFERMAGEM (TEMPORÁRIO)
Ord
Nome
Nº de Inscrição
Nº RG
15º
APARECIDO DONIZETE DE SOUZA
50478
254075228
_____________________________________________________________________________
A convocação, de que se trata o presente edital, se refere a uma substituição em caráter
temporário, por motivos de Licença Saúde do(a) servidor(a) Isabel Cristina Veronezi, devendo
ficar ciente, o candidato convocado, que o contrato poderá ser interrompido a qualquer momento
com o eventual retorno antecipado da funcionária.
O não comparecimento no prazo legal implicará na desistência do classificado, podendo a
Prefeitura convocar os imediatamente posteriores, obedecendo a ordem de classificação.

Pirapozinho-SP, 03 de JULHO de 2020.

___________________________
ORLANDO PADOVAN
PREFEITO MUNICIPAL

