
 

  CORECA - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL  

DE DIREITOS DA CRIANÇA 

E DO ADOLESCENTE DO NOROESTE PAULISTA 

 
Mesópolis – Santa Salete – Santa Albertina – Marinópolis – Pontalinda –  

Vitória Brasil – Aspásia – Urânia – Jales – São Francisco – Paranapuã – Dirce Reis. 

      
 
 

EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO 
PROCESSO DE SELEÇÃO PÚBLICA N.º 02/15 

 
 

O CORECA - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, 

inscrita no CNPJ/MF sob nº 07.701.841/0001–75, com sede na Rua 8, nº 2860, Centro, Município de Ja-

les, Estado de São Paulo, neste ato representada por seu Presidente PEDRO MANOEL CALLADO MORA-

ES, depois de ouvida a Comissão de Processo Seletivo, e, no pleno uso de suas atribuições legais, Consi-

derando a plena regularidade dos resultados apresentados, nos termos da legislação vigente e especi-

almente no atendimento do Princípio da Publicidade, bem como da transparência, HOMOLOGA TODOS 

OS ATOS DO PROCESSO DE SELEÇÃO PÚBLICA N.º 02/15, TORNANDO PÚBLICA TAL HOMOLOGAÇÃO 

DE TODO O CERTAME, nos termos dispostos no Edital de Divulgação do Resultado publicado no sítio 

eletrônico, em Mural Editalício e no Jornal A Tribuna, no dia 07 de fevereiro de 2016, edição nº 1400, 

na página A11, para o cargo de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. 

Informa ainda que, os demais candidatos que porventura não constem das listas homologa-

das, foram automaticamente desclassificados por não terem atingido 50% (cinquenta por cento) dos 

pontos válidos nas provas objetivas conforme Edital de Processo de Seleção Pública n.º: 02/15.  

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 documen-

tos necessários a oportuna nomeação.  

E assim, para que se deem os fins de direito e chegue ao conhecimento de todos, é expedi-

do o presente Edital que vai publicado nesta data no site: www.concursospublica.com.br, em mural e 

ainda em jornal de grande circulação local/regional.  

 

 
 

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

 

 

Jales, em 10 de fevereiro de 2016. 

 

 

 

 

 

PEDRO MANOEL CALLADO MORAES 
Presidente do CORECA 

 
 

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

 
 

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

