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EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO 
PROCESSO SELETIVO N.º 01/17 

 
 
 

A CÂMARA MUNICIPAL DE SUD MENNUCCI, órgão de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob nº 

55.758.122/0001–33, com sede na Rua Augusto Vieira Martins, nº 303, Município de Sud Mennucci, Estado de São Paulo, 

neste ato representada por seu Presidente LUCAS HENRIQUE MUNIZ GANGA, no uso de suas atribuições legais, em 

atendimento ao Processo Seletivo n.º: 01/17, após aplicação da prova objetiva em 23 de abril de 2017, depois de 

devidamente ciente dos resultados exarados pelos Examinadores e Comissão Pública, ouvida a Comissão do Processo 

Seletivo, Considerando a plena e absoluta regularidade e legalidade dos resultados apresentados, bem como de todo o 

certame, ratifica–os nos termos da legislação vigente e especialmente no atendimento do Princípio da publicidade, bem 

como da transparência, HOMOLOGANDO TODOS OS ATOS DO PROCESSO SELETIVO N.º: 01/17, TORNANDO ASSIM 

PÚBLICA TAL HOMOLOGAÇÃO, nos termos dispostos neste e no Edital de Divulgação do Resultado publicado nos sítios 

eletrônicos e em mural editalício no dia 26 de abril de 2017, para as vagas temporárias de: Estagiário (área administrativa) e 

Estagiário (área do Direito), conforme segue: 

 
ESTAGIÁRIO (ÁREA DO DIREITO) 

INSCRIÇÃO CANDIDATO DATA NASCIMENTO PNE TOTAL COLOCAÇÃO 

3 ALCEBINO JOSÉ DA SILVA 24/10/1986 N 72.00 1º 

 

Outrossim, torna público que, nesses termos, não houveram candidatos classificados para a vaga temporária de Es-

tagiário (área administrativa). 

Em aproveitamento dos atos, ratifica e reitera todos os atos anteriores, e enfim todo o Processo Seletivo n.º: 01/17, 

homologando–o plenamente para que se deem os plenos fins de Direito.   

E, para que saibam todos e ainda para todos os fins de Direito, é expedido o presente Edital, que vai publicado nesta 

data em sítio eletrônico (internet) nos sítios eletrônicos www.concursospublica.com.br1, no sítio eletrônico da Câmara 

Municipal de Sud Mennucci: www.camarasudmennucci.sp.gov.br, em Mural Editalício da Câmara Municipal e ainda em 

jornal de grande circulação local, para que se dê a mais ampla publicidade e ciência. 

 

 

PUBLIQUE–SE, REGISTRE–SE e CUMPRA–SE. 

 

 

Sud Mennucci, em 02 de maio de 2017. 

 

 

 

 

LUCAS HENRIQUE MUNIZ GANGA  
Presidente da Câmara Municipal de Sud Mennucci 

 

 

                                                 
1 http://www.concursospublica.com.br/concurso.php?codigo=58 


