EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 14/2012
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ESPIGÃO DO OESTE, no uso de suas
atribuições, tendo em vista as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e, considerando o
decurso do prazo de prorrogação para posse do candidato Uéliton Rodrigues dos Santos, nomeado
através da portaria nº. 425/GP/2012, publicada em 16/05/2012, resolve: CONVOCAR o Senhor
EDINALDO FRANCISCO DOS SANTOS candidato seqüente, aprovado no concurso homologado
pelo decreto nº. 2.884/2012, cargo de Professor II 25 horas (Habilitação em Pedagogia), para
comparecer na COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS/SEMAF, no prazo máximo 30
(trinta) dias a contar desta publicação, no horário das 07h00min as 13h00min horas, para
apresentação e entrega dos documentos necessários para a posse, conforme relacionados anexo.
Oportuno ressaltar, que o não comparecimento no prazo determinado perderá a vaga conquistada no
certame, tornando sem efeito sua classificação para investidura.
Espigão do Oeste, 27 de setembro de 2012.
Célio Renato da Silveira
Prefeito

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 15/2012
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ESPIGÃO DO OESTE, no uso de suas
atribuições e, tendo em vista a existência de candidatos desistentes e/ou que não compareceram para
posse, convocados através do edital nº. 07/2012, publicado no Diário Oficial dos Municípios em
05/07/2012, resolve: CONVOCAR os candidatos seqüentes abaixo relacionados, aprovados no
concurso homologado pelo decreto nº. 2.884/2012, para comparecerem na COORDENADORIA
DE RECURSOS HUMANOS/SEMAF, no prazo máximo 30 (trinta) dias a contar desta publicação,
no horário das 07h00min as 13h00min horas, para apresentação e entrega dos documentos
necessários para a posse, conforme relacionado anexo.
Oportuno ressaltar, que o não comparecimento no prazo determinado perderá a vaga conquistada no
certame, tornando sem efeito sua classificação para investidura.
CLASSIFICAÇÃO GERAL - ÁREA URBANA
Nome
Joelma Rezende
Márcio Moscon Côgo
Daniele Schulz

Cargo
Professor II 25h (Habilitação em Pedagogia)
Professor II 40h (Habilitação em Biologia)
Auxiliar de Copa e Cozinha

Ordem
12º
3º
7º

Espigão do Oeste, 28 de setembro de 2012.

Célio Renato da Silveira
Prefeito

