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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

SELEÇÃO PÚBLICA nº 01/2014 

 

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL “CEMMIL” –PRO - ESTRADA, através do seu Presidente – Sr. 

JOSÉ NATALINO PAGANINI, usando de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no 

EDITAL COMPLETO DE ABERTURA DE INSCRIÇÃO nº 01/2014 de 13 de outubro de 2014, torna 

público, para conhecimento dos interessados: 

A HOMOLOGAÇÃO nos exatos termos do EDITAL DE RESULTADO FINAL 01/2014 DE 20 

de janeiro de 2015 e do EDITAL DE RETIFICAÇÃO DO RESULTADO FINAL publicado 

em 26 de janeiro de 2015: 

Para os cargos de: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE LEME, AUXILIAR DE SERVIÇOS 

GERIAS DE MOGI GUAÇU E OPERADOR DE MOTONIVELADORA MOGI GUAÇU. 

A convocação para contratação dos candidatos classificados obedecerá a forma estabelecida no 

Edital Completo de Abertura das Inscrições 01/2014.  

Quando de sua convocação, o candidato deverá comprovar, através da apresentação da 

documentação hábil, que possui os requisitos e habilitação exigidos no Edital Completo de 

Abertura das Inscrições 01/2014. 

Para efeito de contratação, o candidato classificado e convocado fica sujeito à aprovação em 

exame médico, que avaliará a capacidade física e mental de acordo com a especificidade do 

trabalho.  

A não comprovação, ou ainda, a não apresentação de documentos, que não comprovem o 

preenchimento dos requisitos e habilitação exigidos, implicará na sua desclassificação, de 

forma irrecorrível, sendo considerada nula a sua inscrição e todos os atos subsequentes 

praticados em seu favor. 

 A situação dos candidatos classificados e contratados será regulada pela Consolidação das Leis 

do Trabalho (CLT).  

O candidato que não se apresentar quando convocado, recusar a  contratação ou consultado e 

contratado, deixar de comparecer ao serviço e não  iniciar suas funções e atividades, perderá 

os direitos decorrentes de sua classificação.  

O prazo de validade para a Seleção Pública será de 1 (um) ano, a contar da homologação, 

prorrogável por igual período à critério da administração.  

O candidato classificado e notificado para contratação deverá apresentar-se ao CONSÓRCIO 

INTERMUNICIPAL “CEMMIL” –PRO - ESTRADA para efetivar sua admissão no prazo 

marcado quando da notificação.  

A divulgação oficial deste Edital, dar-se-á na íntegra no endereço eletrônico, 

http://orhion.listaeditais.com.br, afixado no quadro de aviso do CEMMIL e 

publicados resumidamente nos jornais “O REGIONAL” e no Diário Oficial da 

Prefeitura de Leme. 

 

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

 

Mogi Guaçu, 6 de fevereiro de 2015. 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL “CEMMIL” –PRO – ESTRADA 

 

 

Sr. JOSÉ NATALINO PAGANINI 

PRESIDENTE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL “CEMMIL” –PRO - ESTRADA 

http://orhion.listaeditais.com.br/

