CONVOCAÇÃO

Por determinação do Exmo. Sr. Prefeito Municipal de
Ribeirão Bonito, fica o(a) Sr(a) , ERICA CRISTINA BIANCHI,
aprovado(a) em Processo Seletivo realizado em 11/01/2015,
para provimento do Cargo de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I,
Classificado (a) na 37º Colocação,
conforme Edital do n.º
007/2014, CONVOCADO(A)
para se apresentar, no prazo de 03
(três) dias, a contar do recebimento desta convocação, para
manifestar
interesse
em
sua
Contratação
por
Tempo
Determinado, ficando ciente que o seu não comparecimento
implica em desistência, sendo chamado o próximo candidato
pela ordem de classificação. O candidato deverá comparecer
munido dos seguintes documentos, os quais serão fornecidos à
municipalidade em cópia.
Cédula de Identidade, CPF, Título de Eleitor, Certificado de
Reservista (sexo masculino), Certificado de Escolaridade
(Conclusão), Uma foto 3x4 recente para o prontuário do
Servidor. Será fornecida ao Candidato, uma guia para que seja
submetido ao exame médico,a fim de obter o Atestado de
Capacidade Física e Mental, essencial para a nomeação.

RIBEIRÃO BONITO, em 20 DE Fevereiro de 2015

WILSON FORTE JUNIOR
Prefeito Municipal

CONVOCAÇÃO

Por determinação do Exmo. Sr. Prefeito Municipal de
Ribeirão Bonito, fica o(a) Sr(a) , PRISCILA DE CÁSSIA
THOMAZINI, aprovado(a) em Processo Seletivo realizado em
11/01/2015, para provimento do Cargo de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO
BÁSICA I,
Classificado (a) na 38º Colocação,
conforme
Edital do n.º 007/2014, CONVOCADO(A) para se apresentar, no
prazo de 03 (três) dias, a contar do recebimento desta
convocação, para manifestar interesse em sua Contratação por
Tempo
Determinado,
ficando
ciente
que
o
seu
não
comparecimento
implica
em
desistência, sendo chamado o
próximo candidato pela ordem de classificação. O candidato
deverá comparecer munido dos seguintes documentos, os quais
serão fornecidos à municipalidade em cópia.
Cédula de Identidade, CPF, Título de Eleitor, Certificado de
Reservista (sexo masculino), Certificado de Escolaridade
(Conclusão), Uma foto 3x4 recente para o prontuário do
Servidor. Será fornecida ao Candidato, uma guia para que seja
submetido ao exame médico,a fim de obter o Atestado de
Capacidade Física e Mental, essencial para a nomeação.

RIBEIRÃO BONITO, em 20 DE Fevereiro de 2015

WILSON FORTE JUNIOR
Prefeito Municipal

