Prefeitura da Estância Balneária de Mongaguá
Estado de São Paulo

Departamento de Pessoal
PORTARIA DE CONVOCAÇÃO
A Prefeitura da Estância Balneária de Mongaguá, Estado de São Paulo, convoca os candidatos abaixo
relacionados, aprovados no Concurso Público nº. 001/2011, aberto através do Edital nº 001/2011 para os
cargos de Professor II – Ensino Fundamental, Professor III – História, a fim de apresentar a documentação
nos termos do que dispõe o Edital nº 001/2011, bem como apresentar exames médicos, conforme especifica:
I - Os candidatos abaixo relacionados deverão comparecer impreterivelmente na data de 10 de julho de 2013,
das 09:00 à 12:00 e das 14:00 às 16:00 horas diretamente na DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE, sito à
Avenida São Paulo, nº. 1510, Centro, Mongaguá/SP munidos de carteira de identidade (RG) com foto ou
Carteira de Motorista, a fim de retirar relação de exames médicos necessários a serem realizados pelo
candidato, bem como relação de documentos.
PROFESSOR II – ENSINO FUNDAMENTAL
55º Rosely Sterchele
56º Magali Aparecida de Oliveira Camargo
57º Elizabete Gonçalves da Silva Goes
58º Ana Cristina de Oliveira Souza

RG:
5004847
16358190
21650996
223150678

PROFESSOR III– HISTÓRIA
34º Silvio Luiz Santiago Pasquarelli

229191290

II– Todos os candidatos constantes da presente relação deverão comparecer impreterivelmente na data de 24
de Julho de 2.013, às 08:30 horas, diretamente na DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE, sito à Avenida
São Paulo, nº 1510 – térreo, Centro, Mongaguá/SP, munidos de carteira de identidade (RG) com foto ou
Carteira de Motorista, a fim de realizar avaliação pelo médico da Medicina do Trabalho, munidos dos
resultados dos exames exigidos;
III - Os candidatos constantes da presente relação deverão comparecer junto a Diretoria Municipal de
Educação, sito à Avenida São Paulo, nº. 2050, Centro, Mongaguá no dia 24 de Julho de 2.013, das 9:00 às
16:00 horas para apresentação da documentação relacionada no item 7.9 dos Edital nº 01/2011, bem como
laudo médico expedido pela medicina do trabalho, alem da carteira profissional e comprovante de residência e
Diplomas em seus originais que comprovem a habilitação exigida pelo Edital de abertura nº. 01/2011 do
concurso público, acompanhados de cópia simples ou cópia autenticada.
IV- Na data de 25 de Julho de 2.013 das 09:00 às 16:00 serão realizadas as atribuições de aulas aos
professores convocados, de conforme cronograma a ser entregue pela Diretoria Municipal de Educação.
IV – Os exames médicos deverão ser realizados às custas dos convocados.
V – O não comparecimento ou a não apresentação da documentação exigida nas datas previstas gerará
para os candidatos a perda do direito à posse e nomeação.
Mongaguá, 02 de Julho de 2.013.
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