
 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 03/2018 
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÍNEA, Estado de São Paulo, e a sua 
COMISSÃO ORGANIZADORA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA 
CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS Nº 03/2018 , tornam público para conhecimento 
dos interessados, que as inscrições abaixo relacionadas para o PROCESSO SELETIVO 
SIMPLIFICADO Nº 003/2018, realizadas no período de 10 a 19 de fevereiro de 2018, 
com o devido recolhimento da taxa de inscrição no tempo hábil, foram deferidas e 
homologadas. 
 
Os candidatos inscritos cujas inscrições foram homologadas ficam convocados à prestação da prova 

objetiva, que será realizada impreterivelmente no dia, horário e local abaixo indicado: 

PERÍODO DE APLICAÇÃO 

1. DIA E HORÁRIO: 04 de março 2018, DOMINGO, DAS 09:00 às 12:00, CONFORME PREVISTO E 

NOS TERMOS DO ARTIGO 6.1.4 DO EDITAL NORMATIVO DO CONCURSO PÚBLICO Nº. 

001/2018. 

LOCAL: E.E Profª NOEMIA GARCIA CICILIATO, Rua Livino Cardoso Oliveira, 627, Centro, 
FLORÍNEA-SP. 

 

Na data, horário e local de realização da prova escrita, os candidatos deverão se apresentar com a 

antecedência prevista no Edital, observando os horários contidos no ARTIGO 6.1.4, portando os materiais 

e documentos permitidos e necessários à realização da prova, sob pena de não realização da mesma. 

Segue abaixo, demonstrativo das inscrições que foram deferidas e homologadas e inscrições indeferidas: 

INSCRIÇÕES DEFERIDAS 

Estagiário de Curso de Comunicação Social ou Publicidade e Propaganda 

Nº INSC Data Nasc CANDIDATO RG CPF 

879836 28/01/1999 Juliana Fernanda Monteiro 382023419 475.794.008-47 

 

Estagiário de Curso de Licenciatura em Pedagogia 

Não há candidatos neste cargo 

 

Estagiário de Direito 

Nº INSC Data Nasc CANDIDATO RG CPF 

878128 16/01/1998 Giovana Araujo Bassetto 39513402x 454.633.338-23 

878078 05/05/1999 Giovano Eloi De Melo 529949830 413.611.538-57 

878087 07/03/1997 Marie Roberta Silva 395133919 453.480.028-28 

 

Estagiário de Educação Física 

Nº INSC Data Nasc CANDIDATO RG CPF 

878973 02/06/1999 Maria Izadora Dias Nascimento 544501731 434.689.668-57 

 

  



 

INSCRIÇÕES INDEFERIDAS 

*NÃO HOUVE INSCRIÇÕES INDEFERIDAS. 

candidatos abaixo tiveram suas inscrições homologadas e deverão acessar a área do candidato 
no site www.spbrasilconcursos.com.br e certificar–se de sua condição, bem como imprimir seu 
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DEFINITIVO. 

2. O candidato é único e inteiro responsável pela conferência, atualização e conformidade 
de seus dados, sendo que, em havendo qualquer divergência, deverá corrigi–lo em até 
05 (cinco) dias úteis desta publicação, sob pena de preclusão e eventual exclusão do 
certame.  

3. Todos os dados, inclusive de compensação bancária, são processados exclusivamente 
por meio eletrônico, sendo muitíssimo remota qualquer hipótese de inconsistência. 
Porém, em havendo eventual hipótese de o candidato ter liquidado devidamente o 
boleto no prazo tempestivo, e, não verificar seu nome incluso nesse ato homologatório, 
deverá apresentar o boleto e o comprovante originais de pagamento junto a Prefeitura 
Municipal de Florínea, impreterivelmente até o final do expediente do dia 23/02/2018, 
para reprocessamento, sob pena de exclusão do certame. 
 

4. DOS CANDIDATOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS:  
 

4.1 Não houve inscrições DEFERIDAS para participar na condição de pessoa com deficiência. 
 
Dando até então, todos os atos por certos, firmes e valiosos, e assim em respeito ao princípio 
da publicidade e homenagem ao princípio da transparência, para que chegue ao conhecimento 
de todos, e ninguém possa alegar desconhecimento, é expedido o presente Edital de 
homologação dos inscritos do concurso público, que vai publicado no Mural Editalício, e nos 
sítios eletrônicos de praxe.  
 
PUBLIQUE–SE E CUMPRA–SE.  
 
 

Município de Florínea (SP), em 21 de fevereiro de 2018. 
 
 
 

 

PAULO EDUARDO PINTO 
Prefeito Municipal 


