PROCESSO SELETIVO Nº 01/2018
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 10
A Prefeitura Municipal de Guariba, por intermédio de seu Prefeito Municipal – DR.
FRANCISCO DIAS MANÇANO JUNIOR, conforme ato de Homologação do Processo Seletivo nº
001/2018, realizado através do Decreto nº 3.419, de 22 de Março de 2.018, convoca o candidato abaixo
relacionado para manifestar interesse no preenchimento da vaga de Estágio Remunerado, mediante
convênio a ser celebrado entre a Prefeitura Municipal de Guariba, a ASSEJ – Associação Educacional da
Juventude, a Instituição de Ensino e o Estagiário Classificado, para atendimento das necessidades da
Municipalidade, conforme relação abaixo.
O candidato abaixo convocado, deverá comparecer na Prefeitura Municipal de Guariba, sita
à Avenida Evaristo Vaz, nº 1190 - centro, munido de todos os documentos descritos no Edital de Abertura
do Processo Seletivo nº 001/2018, bem como, todos os demais documentos exigidos pela ASSEJ –
Associação Educacional da Juventude, no dia 23 de julho de 2018 às 8h, para manifestar interesse no
preenchimento da vaga, para posterior realização de convenio, devendo entregar cópia do RG, CPF e
COMPROVANTE DE ENDEREÇO, assim como, via original e atualizada da DECLARAÇÃO
QUE ESTÁ REGULARMENTE MATRICULADO E FREQÜENTANDO AULAS, devidamente
expedida pela Unidade Escolar, Educacional ou Superior de Ensino.
ENSINO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE
TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO
CLASSIFIC.
18

NOME DO CANDIDATO
ADRIANA SANTOS FERREIRA

RG
MG 18622822

NOTAS
70

Lista de Espera
Em caso de não atendimento da convocação ou de desistência do candidato acima convocado,
fica o candidato abaixo relacionado convocado, de acordo com a ordem de classificação, para comparecer
no dia 24 de julho às 14h, munido de todos os documentos descritos no Edital de Abertura do Processo
Seletivo nº 001/2018, bem como, todos os demais documentos exigidos pela ASSEJ – Associação
Educacional da Juventude, para manifestar interesse na nomeação, nos casos previstos na presente
convocação (não atendimento ou desistência do candidato acima convocado).
Caso não ocorra desistência ou falta, o candidato abaixo relacionado será convocado para
futuras contratações temporárias, se houver interesse da Municipalidade na contratação.
ENSINO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE
TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO
CLASSIFIC.
19

NOME DO CANDIDATO
FRANCISCA DE JESUS DOS REIS SILVA

RG
575612195

NOTAS
70

Para que no futuro nenhum candidato alegue ignorância ou desconhecimento da presente
convocação, segue o presente Edital a ser afixado no Placar do Paço Municipal e publicado no Jornal de
Circulação no Município de Guariba.
Guariba, 20 de julho de 2.018.

FRANCISCO DIAS MANÇANO JUNIOR
Prefeito do Município de Guariba

