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EDITAL DE DIVULGAÇÃO DE RESULTADO FINAL E  
HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO N.º 01/14 

 

 

O MUNICÍPIO DE MAGDA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob 

nº 45.660.628/0001-51, com sede administrativa na Rua 7 de Setembro, nº 981, Centro, Município de 

Magda, Estado de São Paulo, neste ato representado por seu Prefeito Municipal LEONARDO BARBOSA DE 

MELO e a Comissão Especial de Processo Seletivo, no uso de suas atribuições legais e nos termos do art. 

37 da CF., TORNAM PÚBLICA a divulgação de resultado final dos candidatos aprovados para o 

provimento das funções públicas de:  Monitor e Professor Coordenador e por este mesmo ato 

HOMOLOGA individualmente todos os atos praticados a cada função pública nos termos da legislação 

vigente e do respectivo Edital do Processo Seletivo em epígrafe, após aplicação da prova objetiva em 27 

de julho de 2014, conforme segue: 

 

MONITOR 

INSCRIÇÃO  CANDIDATO  DATA NASCIMENTO  PNE TOTAL  COLOCAÇÃO  

0000006 PEDRO HENRIQUE PEREIRA ZENARDI 11/05/1994 N 60.00 1º 

 

PROFESSOR COORDENADOR 

INSCRIÇÃO  CANDIDATO  DATA NASCIMENTO  PNE TOTAL  COLOCAÇÃO  

0000003 GABRIEL CARDOSO 17/04/1991 N 68.00 1º 
 

 

 

A título de transparência, os demais candidatos que porventura não constem das listas anexas 

deste, estão automaticamente desclassificados por não terem atingido 50% (cinquenta por cento) de 

aprovação nas provas objetivas conforme item 5.9 do Edital de Processo Seletivo.  

Outrossim, torna público que, nesses termos, não houveram candidatos classificados para a 

função de Professor. 

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 Edilício. 

 

 

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

 

Gabinete do Prefeito Municipal, em 06 de agosto de 2014. 
 
 
 

 

LEONARDO BARBOSA DE MELO  
Prefeito Municipal de Magda 

 
 

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


