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EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DOS RESULTADOS 
CONCURSO PÚBLICO N.º 01/16 

 

 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE PARANAPUÃ, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF 

sob nº 51.842.227/0001-15, com sede administrativa na Avenida Lucia, nº 2.888, Centro, Município de 

Paranapuã, Estado de São Paulo, neste ato representado por seu Presidente ELCIO RIBEIRO GUIMARÃES, no uso 

de suas atribuições legais, Considerando a plena regularidade dos resultados apresentados, nos termos da 

legislação vigente e especialmente no atendimento do Princípio da Publicidade, bem como da Transparência, 

HOMOLOGA TODOS OS ATOS PARA TODOS OS CARGOS PÚBLICOS DO CONCURSO PÚBLICO N.º: 01/16, 

TORNANDO PÚBLICA TAIS HOMOLOGAÇÕES, conforme item 6.9. do Edital do Concurso Público n.º: 01/16, e em 

si a HOMOLOGAÇÃO DE TODO O CERTAME, nos termos dispostos no Edital de Divulgação dos Resultados 

publicado no sítio eletrônico, em Mural Editalício e no Jornal Folha Regional, no dia 25 de maio de 2016, edição 

nº 1081, na página 24, para os cargos públicos de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO e ZELADORA/ATENDENTE. 

Informa ainda que, os demais candidatos que porventura não constem das listas homologadas, foram 

automaticamente desclassificados por não terem atingido 50% (cinquenta por cento) dos pontos válidos nas 

provas objetivas conforme Edital de Concurso Público n.º: 01/16.  

Em atendimento ao princípio da eficiência, os candidatos aprovados até o número de vagas previstas no 

Edital, ficam ainda cientificados a diligenciarem na separação e organização dos documentos necessários a 

oportuna nomeação.  

E, para que se deem os fins de Direito e chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente Edital 

que vai publicado nesta data em sítio eletrônico (internet) e em mural Editalício. 

 
 
 

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

Câmara Municipal de Paranapuã (SP), em 1º de junho de 2016. 
 
 
 
 
 
 

ELCIO RIBEIRO GUIMARÃES 
Presidente da Câmara Municipal de Paranapuã 

 
E por mim (.............................................) publicado no Mural Editalício desta, e certificada a publicação no sítio eletrônico competente na data supra.  
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