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EDITAL Nº 09/2019 

EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DOS RESULTADOS DO 

CONCURSO PÚBLICO N.° 01/2019  

A CÂMARA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob nº 

49.887.516/0001-99, com sede administrativa na AV. DR. Couto Junior nº 234, Centro, Alvinlândia -SP, Estado de São 

Paulo, neste ato representado por seu Presidente ATALIBA JOSÉ SOARES GUERRA, no uso de suas atribuições legais, 

faz saber e TORNA PÚBLICO que depois de ouvida Comissão Especial de Fiscalização do Concurso Público, nomeados 

pela Portaria nº 07 de 03 de outubro de 2019, e sua Douta Assessoria Jurídica, após finalizado o período para interposição 

de recursos, expede o presente Edital de Homologação dos Resultados do Concurso Público nº 01/2019, e, 

Considerando a plena regularidade dos resultados apresentados, nos termos da legislação vigente e especialmente no 

atendimento do Princípio da Publicidade, bem como da Transparência, HOMOLOGA TODOS OS ATOS PARA TODOS 

CARGOS DO CONCURSO PÚBLICO N.º: 01/2019, TORNANDO PÚBLICA TAIS HOMOLOGAÇÕES, nos termos 

dispostos neste e no Edital de Classificação Final nº 08/2019 publicado nos sítios eletrônicos, em mural editalício, para os 

cargos públicos de: Assessor Jurídico e Contador. 

Art. 1° - A título de transparência, informa que os candidatos desclassificados não atingiram o mínimo 50% (cinquenta por 

cento) de aprovação na prova objetiva de acordo com o Edital Normativo Retificado nº 02/2019. 

Art. 2° - Outrossim, torna público que, nesses termos, não houveram candidatos classificados como P.N.E (Portadores de 

Necessidades Especiais). 

 

Art. 3º - E, para que se deem os fins de direito e chegue ao conhecimento de todos, este edital entra em vigor na data de 

sua publicação, revogadas as disposições contrárias, e vai publicado nesta data nos sítios eletrônicos: 

www.spbrasilconcursos.com.br e www.alvinlandia.sp.gov.br, e em mural editalício desta Câmara, e, ainda em jornal de 

circulação regional, como tem sido de praxe e conhecimento de todos.  

 

 

 

Sem mais, REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

 

 

 

Alvinlândia/SP, 13 de dezembro de 2019.  

  

 

 

ATALIBA JOSÉ SOARES GUERRA 

Presidente da Câmara Municipal  
 

 

 

 

 

 

 

 


