PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 01/2017
Edital Nº 004/2017
Homologa a relação final de inscritos no
Processo Seletivo Simplificado nº
01/2017, após análise dos currículos, com
publicação preliminar.
O Município de Flores da Cunha, Estado do Rio Grande do Sul, representado pelo
Prefeito Municipal, LÍDIO SCORTEGAGNA, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o
disposto no edital de abertura nº 001/2017 e após resultado da análise das inscrições realizadas pela
Comissão Executiva e Examinadora do Processo Seletivo Simplificado nº 01/2017,
RESOLVE:
HOMOLOGAR, após análise dos currículos dos candidatos para o cargo
Telefonista/Recepcionista – Mato Perso, do Processo Seletivo Simplificado, aberto pelo edital de
número 001/2017, para o quadro de vaga temporária, conforme cargos abaixo.
RESULTADO PRELIMINAR. SUJEITO A ALTERAÇÃO APÓS RECURSO.
Telefonista/Recepcionista – Mato Perso
NOME
Marta Ferreira Mugnol
Willian Elias Dias de Oliveira
Aline Conte De Bona
Adriana Rocha da Silva
Daniela Mussoi
Adreani Machado Cardoso

PONTUAÇÃO
67,00
41,00
35,50
33,00
18,50
15,00

CLASSIFICAÇÃ
O
1º
2º
3º
4º
5º
6º

Prazo, Horário e Forma de Encaminhamento dos Recursos: O candidato poderá interpor
pedido de recurso referente ao resultado da análise dos currículos, no dia trinta de janeiro de dois mil e
dezessete, no horário das dez horas às onze horas e trinta minutos e, na parte da tarde, no horário das
treze horas e trinta minutos às quinze horas e trinta minutos, junto à Secretaria Municipal de
Administração.
O recurso será dirigido à Comissão do Processo Seletivo Simplificado, através de
requerimento protocolado, no setor de protocolo da Prefeitura Municipal, mencionando: cargo, nome
completo do candidato e objeto do pedido e exposição detalhada das razões que o motivaram.
Não serão aceitos recursos enviados pelo correio, fax, internet e fora do horário acima citado.
Este edital entra em vigor na data de sua publicação.
Flores da Cunha, aos vinte e sete dias do mês de janeiro de dois mil e dezessete.

LÍDIO SCORTEGAGNA
Prefeito Municipal

