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

 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA D’OESTE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita 

no CNPJ/MF sob nº 45.138.336/0001-53, com sede administrativa na Rua Antônio Tavares, nº 107, Centro, Mu-

nicípio de Santa Rita d’Oeste, Estado de São Paulo, neste ato representada por seu Prefeito Municipal ALAOR 

PASIAN, no uso de suas atribuições legais, após finalizado o período para interposição de recursos, TORNA PÚ-

BLICA a divulgação do resultado dos candidatos aprovados para o provimento das funções públicas de PROFES-

SOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I e PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – EDUCAÇÃO FÍSICA, após aplicação das 

provas objetivas em 21 de janeiro de 2018, conforme segue:  

 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I 

Posição INSC. CANDIDATO Data Nasc. Português Conh. Específicos Média 

 1º 787704 Roseneide Da Fonseca De Souza 07/05/1962 32,00 36,00 68,00 

 

 

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

por uma questão de respeito e preservação de imagem, ficam automaticamente desclassificados por não te-

rem atingido no mínimo 60% (sessenta por cento) de aprovação na prova objetiva, bem como por não atingi-

rem 60% (sessenta por cento) de acertos em cada matéria, conforme os itens 5.1.10. e 5.1.31. do Edital do 

Processo Seletivo em epígrafe. 

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

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – EDUCAÇÃO FÍSICA. 

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

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

 

 

PUBLIQUE–SE E CUMPRA–SE. 

 

Município de Santa Rita d’Oeste (SP), em 24 de janeiro de 2018. 

 

 

 

 

ALAOR PASIAN 
Prefeito Municipal de Santa Rita d’Oeste 


