PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLIS - SP
AVENIDA CORONEL JOÃO GOMES MARTINS, N° 525 – MARTINÓPOLIS - SP

Fone: (18) 3275-9500 – (18) 3275-9520 – CEP 19500-000
CNPJ: N° 44.855.443/0001-30 – INSCR. EST N° 440.068.996.110

CONVOCAÇÃO - CONCURSO PÚBLICO N. 01/2019
A Prefeitura do Município de Martinópolis, CONVOCA os candidatos classificados e aprovados
no Concurso Público n.º 01/2019, abaixo relacionados, a comparecerem no Departamento de Recursos Humanos
da Prefeitura Municipal, nesta cidade, no prazo de 30 (trinta) dias, das 08h00 às 10h00 e das 13h00 às 16h00, a
contar da data da publicação deste Edital, para posse em cargo público, portando cópias dos documentos
conforme exige o Edital.
Fica alertado que o não comparecimento dos convocados no prazo indicado ou o pedido
devidamente protocolado para concessão de prorrogação de prazo, implicará na perda do direito à posse e de
qualquer outro inerente ao concurso.
Observação referente à Lei Federal nº 173/2020:
A Lei Federal Complementar nº. 173/2020, que Estabelece o Programa Federativo de
Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19), altera a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000,
e dá outras providências, nos traz uma nova realidade no tocante a contratação de pessoal no âmbito do Poder
Executivo Municipal.
Art. 8º Na hipótese de que trata o art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a União, os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da
Covid-19 ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de:
(...)
IV - admitir ou contratar pessoal, a qualquer título, ressalvadas as reposições de cargos de chefia, de
direção e de assessoramento que não acarretem aumento de despesa, as reposições decorrentes de
vacâncias de cargos efetivos ou vitalícios, as contratações temporárias de que trata o inciso IX docaputdo
art. 37 da Constituição Federal, as contratações de temporários para prestação de serviço militar e as
contratações de alunos de órgãos de formação de militares;
ESCRITURÁRIO I (01 VAGA)
CLASS.

NOME

PROVA
ESCRITA

NOTA FINAL

RG

72,50
70,00

18

VITOR HUGO ULIAN PREVIATO

54.694.056-0

72,50

19

BEATRIZ DE SOUZA SILVA

47.644.506-1

70,00

O candidato VITOR DE OLIVEIRA MYAGAKI, 15º classificado para o cargo acima, desistiu da vaga mencionada,
conforme Termo de Desistência protocolado sob o nº. 361/2021.
O candidato VITOR HUGO ULIAN PREVIATO, 18º classificado para o cargo acima, desistiu da vaga mencionada,
conforme Termo de Desistência protocolado sob o nº. 362/2021.

Martinópolis, 16 de Junho de 2021.
MARCO ANTONIO JACOMELI DE FREITA
Prefeito Municipal

