PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA
ESTADO DE SÃO PAULO

Edital n° 10, de 14 de abril de 2016
Complemento ao Edital nº 08, de 04 de abril de 2016

Processo Seletivo Simplificado para o emprego de Médico, nas especialidades de Ginecologia
/Obstetrícia, Psiquiatria, e Saúde Ocupacional
O Prefeito Municipal de Várzea Paulista, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela legislação vigente e, em especial, considerando o disposto no artigo 37, IX da Constituição da República
Federativa do Brasil, bem como no artigo 71, § 1º, VI, § 2º, III, da Lei Complementar nº 181, de 29 de outubro de 2007, e Lei Complementar nº. 176, de 21 de maio de 2007, tendo em vista a autorização contida
no processo nº. 2.271/2016, torna público o que segue:
Ficam prorrogadas, até o dia 20 de abril de 2016, as inscrições do Processo Seletivo Simplificado,
para contratação por tempo determinado no emprego de Médico, nas especialidades de Ginecologia/Obstetrícia, Psiquiatria, e Saúde Ocupacional.
Os candidatos que optarem pela inscrição via internet, deverão apresentar os títulos na Secretaria
Municipal de Saúde (Departamento de Gestão do Trabalho e Educação Permanente), localizado à Rua
João Póvoa nº 97, Jardim do Lar, até às 12 horas, do dia 25 de abril de 2016. Após essa data os títulos
não serão aceitos.

O cronograma previsto passa a vigorar com as seguintes alterações:
Data de início

Data Final

Ação ou Atividade

11/4/2016

20/4/2016

Inscrição no processo seletivo

25/4/2016

26/4/2016

Análise, pela comissão do processo seletivo simplificado,
dos títulos apresentados.

29/4/2016

Divulgação dos resultados preliminares do processo seletivo por emprego/especialidade

02/5/2016

Recursos sobre a análise dos títulos.

03/5/2016

Resposta aos recursos apresentados

05/5/2016

Divulgação do resultado final
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