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JONAS POLYDORO, Prefeito Municipal de Roseiras, no uso das atribuições e à vista da 

conclusão dos trabalhos e resultados apresentados pela Moura Melo Concursos, TORNA 
PÚBLICO QUE NESTA DATA HOMOLOGA o Concurso Público nº 01/2017, para 
preenchimento de vagas em seu quadro permanente de pessoal, abaixo relacionados: 
 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, AJUDANTE GERAL, COLETOR DE LIXO, COVEIRO, 
COZINHEIRO, DENTISTA PSF, ENFERMEIRO, ESCRITURÁRIO, FAXINEIRO, FISCAL DE OBRAS E VIAÇÃO, 
INSTRUTOR DE INFORMÁTICA, MÉDICO, MÉDICO PLANTONISTA, MÉDICO PSF, MOTORISTA, OPERADOR 
DE MÁQUINAS, PEDREIRO, PROCURADOR JURÍDICO, PSICÓLOGO, RECEPCIONISTA, TÉCNICO DE 
ENFERMAGEM, VETERINÁRIO e VIGIA 

Resolve homologar o Resultado Final do Concurso Público para provimento dos cargos 
acima relacionados em conformidade com os Editais publicados, especialmente a classificação 
final dos candidatos devidamente publicada e no site da Moura Melo Concursos e no mural da 
Prefeitura Municipal de Roseira, conforme disposto no Edital nº 001/2017.  

É facultado à Prefeitura Municipal de Roseira exigir dos candidatos classificados, além 
da documentação prevista em Lei, o que mais julgar necessário para sua admissão.  

Para efeito da admissão, o candidato classificado e convocado, fica sujeito à aprovação 
de perícia médica a critério da Prefeitura Municipal de Roseira, que confirme a capacidade física, 
mental e psicológica do mesmo para a posse e exercício do emprego de provimento específico 
a que se submeteu em Concurso Público. 

 
O candidato que convocado recusar a admissão ou convocado e admitido, deixar de 

comparecer ao serviço para iniciar suas funções e atividades, perderá os direitos decorrentes de 
sua classificação.  

 
O prazo de validade para o concurso público será de 01 (um) ano, a contar da 

HOMOLOGAÇÃO, renovável uma vez por igual período, a critério da Prefeitura Municipal de 
Roseira.  

 
 

Roseira, 20 de dezembro de 2017. 
 

 
Jonas Polydoro 

Prefeito Municipal de Roseira 
 


