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EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DOS RESULTADOS 
CONCURSO PÚBLICO N.º 01/17 

 

 

 

 

O MUNICÍPIO DE AURIFLAMA, inscrito no CNPJ/MF sob nº 45.660.594/0001–03, sediado à Rua 

João Pacheco de Lima, nº 44–65, Centro, Auriflama, Estado de São Paulo, neste ato representado por 

seu Prefeito Municipal OTÁVIO HENRIQUE ORTUNHO WEDEKIN, que no uso das atribuições legais, 

Considerando o regular transcorrer dos atos do Concurso Público n.º: 01/17, com aplicação da prova 

objetiva em 16 de julho de 2017; Considerando os resultados publicados em 22 de julho de 2017, na 

edição nº 11,  na página 4, do Jornal “O Imparcial” e ainda nos sítios eletrônicos e em mural editalício, 

para os cargos públicos de: Agente comunitário de saúde, Nutricionista, Professor de Educação Básica 

– I/PEB I, Professor de Educação Básica – II/PEB II – Especialização Artes, Professor de Educação Básica 

– II/PEB II – Especialização Inglês e Professor de Educação Infantil/PEI I; Considerando a regularidade 

verificada e ratificada pela Comissão de fiscalização e acompanhamento de Concurso Público; 

Considerando o decurso de prazo recursal; Considerando a legalidade dos atos e de todo o certame, 

ratifica–os nos termos da legislação vigente e especialmente no atendimento do Princípio da 

publicidade e da transparência, emanando tal decisão pelo Decreto n.º: 067, de 26 de julho de 2017, 

para fins de homologar os atos de todos os cargos, e consequentemente o CONCURSO PÚBLICO N.º: 

01/17.  

Assim, para que saibam todos e se deem os fins de Direito, expede–se o presente Edital, que 

vai publicado nesta data em sítio eletrônico (internet) nos sítios eletrônicos 

www.concursospublica.com.br, no sítio eletrônico da Prefeitura Municipal de Auriflama: 

www.auriflama.sp.gov.br, em Mural Editalício da Prefeitura Municipal e ainda em jornal de grande 

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

 

 

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

 

 

Paço Municipal de Auriflama (SP), em 26 de julho de 2017. 

 
 
 
 

OTÁVIO HENRIQUE ORTUNHO WEDEKIN 
Prefeito Municipal 

http://www.concursospublica.com.br/

