EDITAL DE ELIMINAÇÃO/ CONVOCAÇÃO
Katiuscia de Paula Leonardo Mendes, Prefeita Municipal de Cristais Paulista Estado de São
Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, à vista dos resultados apresentados pela
Comissão Examinadora do Processo Seletivo 002/2017, considerando que a candidata classificada em 1º
lugar, devidamente convocada na apresentação da documentação exigida para admissão e posse, não
atendeu ao requisito constante do edital, atinente a graduação em serviço social e registro no CRESS.
Considerando que a administração pública não pode descumprir as regras do edital, a qual se encontra
vinculada, bem como que a inscrição implica na aceitação, por parte do candidato, de todos os princípios,
normas e condições do processo seletivo.
Desta forma, nos termos do item 12.12 do edital a inexatidão das informações ou a constatação mesmo
posterior, de irregularidade em documentos ocasiona a eliminação do candidato do processo seletivo.
Resolve eliminar a Sra. Kálita Souza B. Gomes do processo seletivo 002/2017, em razão do não
atendimento do requisito graduação em serviço social e registro no CRESS.
Em razão do exposto, convoca a candidata classificada abaixo para atribuição do emprego, no dia 19 de
Outubro de 2017 – às 09:00 horas na Prefeitura Municipal de Cristais Paulista , na Divisão de Recursos
Humanos, sita a Rua Av. Antonio Prado n° 2.720 - Centro, e posterior admissão em caráter temporário
no regime celetista , podendo ser prorrogado a critério do Executivo, em atendimento ao atendimento ao
Quadro Geral de servidores da Prefeitura Municipal , dos seguintes empregos objetos do PROCESSO
SELETIVO N° 002/2017.
Caso o (a) candidato (a) não compareça será considerado sua desistência, não cabendo a
mesma nenhum recurso, podendo a Prefeitura Convocar em imediato os candidatos posteriores,
obedecendo a ordem de classificação.
EMPREGO:

ASSISTENTE SOCIAL
01

CLASS
3°

Apresentar: Carteira de Trabalho, RG, CPF, Título de Eleitor, Certidão
de Nascimento ou Casamento, Comprovante da Última Votação,
Comprovante de Residência Atualizado, 1 foto 3x4, Diploma
/Certificado da Área especifica, cartão do PIS/ PASEP, certidão de
nascimento de filhos até 14 anos.

NOTA
79,00

NOME DO CANDIDATO
Ana Carolina V. Santos

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAIS PAULISTA , aos 17 de Outubro de 2017.
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
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