EDITAL DE CONVOCAÇÃO E DE POSSE Nº 004/2019
CONCURSO PÚBLICO N°001/2018

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAIEIRAS, no uso de suas atribuições legais e
regimentais, considerando a homologação parcial do resultado do Concurso Público nº 001/2018
para Provimento de Cargos pertencentes a Estrutura Administrativa da Câmara Municipal de
Caieiras, CONVOCA a candidata habilitada relacionada no Anexo I deste Edital para apresentação
da documentação constante no edital do concurso público.

DOS ATOS DE NOMEAÇÃO:

1. A publicação dos atos de nomeação se dará na data de publicação deste Edital, será termo inicial
para a posse do candidato, respeitado o que dispõe o Item 3 – Das Inscrições e item 12 – Da Posse,
constantes no Edital do Concurso Público nº 001/2018.

DA POSSE:

2. Cumpridas as exigências constantes no Edital, a candidata deverá se apresentar em até 5 (cinco)
dias úteis, junto à Secretaria da Câmara Municipal de Caieiras, localizada à Rua Albert Hanser, nº
80, centro, Município de Caieiras/SP, no horário das 9:00 às 16:00 horas, de posse da documentação
solicitada no Edital do Concurso, para assinar o Termo de Posse e receber instruções sobre o local
de trabalho designado.

DA APRESENTAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DO CARGO:

3. Da data da posse, a candidata terá o prazo de 15 (quinze) dias para se apresentar no seu local de
trabalho conforme designado pela Secretaria da Câmara Municipal, devendo a servidora iniciar suas
atividades funcionais imediatamente à sua apresentação, que será atestada pela Diretoria a qual
ficará subordinada.

DO ANEXO:

4. A relação completa da CONVOCADA pelo presente Edital estará publicada, no Quadro de Avisos
da Câmara Municipal, na Imprensa Oficial da Prefeitura do Município de Caieiras, no portal do
Legislativo www.camaracaieiras.sp.gov.br e no site https://www.rboconcursos.com.br , para
divulgação.
5. Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos por intermédio dos telefones: (11) 4442-8372/
4442-8399, e/ou e-mail rafaeljuridico@camaracaieiras.sp.gov.br.
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ANEXO I

ORDEM
06

INSCRIÇÃO
88481

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

NOME DO CANDIDATO
RUTH FRANCINE USMIANY

IDENTIDADE
17.228.011-4

Caieiras, 12 de novembro de 2019.

Procurador Geral
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