PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO
Estado de São Paulo
Fone (16) 3851-1400

Fax (16) 3851-1166
prefeito@morroagudo.sp.gov.br
Praça Martinico Prado nº 1.626 - Centro
14.640-000 - Morro Agudo - SP

EDITAL CONVOCAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS
PROCESSO SELETIVO 004/15
AMAURI JOSÉ BENEDETTI, Prefeito Municipal de Morro Agudo, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e nos termos
do edital de abertura do presente processo de seleção, CONVOCA o candidato abaixo relacionado, aprovado no PROCESSO
SELETIVO 004/15, para comparecer no prédio sede da Prefeitura Municipal, situado na Praça Martinico Prado, nº1.626 Centro, no setor de responsável pelos processos de estágios (com o servidor José Sérgio Tostes), no horário das 09:00
às 11:00 ou das 14:00 às 16:30 horas, dentro do prazo de 15 (QUINZE) DIAS, a contar da publicação deste, para iniciar o
processo de nomeação no Programa Municipal de Estágios, devendo o mesmo estar munido dos seguintes documentos:
a) cópia do RG;
b) cópia do CPF;
c) cópia da certidão de nascimento ou casamento;
d) comprovante de endereço no nome do candidato e/ou documento que possibilite a comprovação de residência do candidato;
e) uma foto 3X4 colorida recente;
f) declaração da instituição de ensino comprovando a regularidade da matrícula do aluno/candidato expedida a partir da data em que
se der a convocação;
g) demais documentos que lhe forem solicitados, sob pena de perda do direito à vaga.
CANDIDATOS CONVOCADOS
ÁREA: PSICOLOGIA
ClassifiNome do candidato
cação
1
JESSICA ZAMPIERI
O candidato acima convocado deverá observar todos os requisitos exigidos para nomeação, constantes no edital de abertura do
presente processo seletivo, publicado na imprensa local e disponível no site www.morroagudo.sp.gov.br.
No ato do comparecimento serão verificados:
a) se a inscrição na área onde está classificado condiz com o curso no qual está matriculado;
b) se é maior de 18 anos;
c) se é residente no município de Morro Agudo.
O não comparecimento dentro do prazo estipulado ou o não preenchimento de todas as exigências ensejará na perda do direito à
nomeação ao processo de estágio.
Morro Agudo/SP, 08 de março de 2016.

AMAURI JOSÉ BENEDETTI
- Prefeito Municipal -

Convocação realizada diretamente com o candidato(a), em mãos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO
Estado de São Paulo
Fone (16) 3851-1400

Fax (16) 3851-1166
prefeito@morroagudo.sp.gov.br
Praça Martinico Prado nº 1.626 - Centro
14.640-000 - Morro Agudo - SP

EDITAL CONVOCAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS
PROCESSO SELETIVO 004/15
AMAURI JOSÉ BENEDETTI, Prefeito Municipal de Morro Agudo, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e nos termos
do edital de abertura do presente processo de seleção, CONVOCA o candidato abaixo relacionado, aprovado no PROCESSO
SELETIVO 004/15, para comparecer no prédio sede da Prefeitura Municipal, situado na Praça Martinico Prado, nº1.626 Centro, no setor de responsável pelos processos de estágios (com o servidor José Sérgio Tostes), no horário das 09:00
às 11:00 ou das 14:00 às 16:30 horas, dentro do prazo de 15 (QUINZE) DIAS, a contar da publicação deste, para iniciar o
processo de nomeação no Programa Municipal de Estágios, devendo o mesmo estar munido dos seguintes documentos:
a) cópia do RG;
b) cópia do CPF;
c) cópia da certidão de nascimento ou casamento;
d) comprovante de endereço no nome do candidato e/ou documento que possibilite a comprovação de residência do candidato;
e) uma foto 3X4 colorida recente;
f) declaração da instituição de ensino comprovando a regularidade da matrícula do aluno/candidato expedida a partir da data em que
se der a convocação;
g) demais documentos que lhe forem solicitados, sob pena de perda do direito à vaga.
CANDIDATOS CONVOCADOS
ÁREA: PSICOLOGIA
ClassifiNome do candidato
cação
2
BIANCA RIBEIRO DE FARIA
O candidato acima convocado deverá observar todos os requisitos exigidos para nomeação, constantes no edital de abertura do
presente processo seletivo, publicado na imprensa local e disponível no site www.morroagudo.sp.gov.br.
No ato do comparecimento serão verificados:
a) se a inscrição na área onde está classificado condiz com o curso no qual está matriculado;
b) se é maior de 18 anos;
c) se é residente no município de Morro Agudo.
O não comparecimento dentro do prazo estipulado ou o não preenchimento de todas as exigências ensejará na perda do direito à
nomeação ao processo de estágio.
Morro Agudo/SP, 08 de março de 2016.

AMAURI JOSÉ BENEDETTI
- Prefeito Municipal -

Convocação realizada diretamente com o candidato(a), em mãos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO
Estado de São Paulo
Fone (16) 3851-1400

Fax (16) 3851-1166
prefeito@morroagudo.sp.gov.br
Praça Martinico Prado nº 1.626 - Centro
14.640-000 - Morro Agudo - SP

EDITAL CONVOCAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS
PROCESSO SELETIVO 004/15
AMAURI JOSÉ BENEDETTI, Prefeito Municipal de Morro Agudo, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e nos termos
do edital de abertura do presente processo de seleção, CONVOCA o candidato abaixo relacionado, aprovado no PROCESSO
SELETIVO 004/15, para comparecer no prédio sede da Prefeitura Municipal, situado na Praça Martinico Prado, nº1.626 Centro, no setor de responsável pelos processos de estágios (com o servidor José Sérgio Tostes), no horário das 09:00
às 11:00 ou das 14:00 às 16:30 horas, dentro do prazo de 15 (QUINZE) DIAS, a contar da publicação deste, para iniciar o
processo de nomeação no Programa Municipal de Estágios, devendo o mesmo estar munido dos seguintes documentos:
a) cópia do RG;
b) cópia do CPF;
c) cópia da certidão de nascimento ou casamento;
d) comprovante de endereço no nome do candidato e/ou documento que possibilite a comprovação de residência do candidato;
e) uma foto 3X4 colorida recente;
f) declaração da instituição de ensino comprovando a regularidade da matrícula do aluno/candidato expedida a partir da data em que
se der a convocação;
g) demais documentos que lhe forem solicitados, sob pena de perda do direito à vaga.
CANDIDATOS CONVOCADOS
ÁREA: PSICOLOGIA
ClassifiNome do candidato
cação
3
ELAINE FERREIRA DE ANDRADE MARTINS
O candidato acima convocado deverá observar todos os requisitos exigidos para nomeação, constantes no edital de abertura do
presente processo seletivo, publicado na imprensa local e disponível no site www.morroagudo.sp.gov.br.
No ato do comparecimento serão verificados:
a) se a inscrição na área onde está classificado condiz com o curso no qual está matriculado;
b) se é maior de 18 anos;
c) se é residente no município de Morro Agudo.
O não comparecimento dentro do prazo estipulado ou o não preenchimento de todas as exigências ensejará na perda do direito à
nomeação ao processo de estágio.
Morro Agudo/SP, 08 de março de 2016.

AMAURI JOSÉ BENEDETTI
- Prefeito Municipal -

Convocação realizada diretamente com o candidato(a), em mãos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO
Estado de São Paulo
Fone (16) 3851-1400

Fax (16) 3851-1166
prefeito@morroagudo.sp.gov.br
Praça Martinico Prado nº 1.626 - Centro
14.640-000 - Morro Agudo - SP

EDITAL CONVOCAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS
PROCESSO SELETIVO 004/15
AMAURI JOSÉ BENEDETTI, Prefeito Municipal de Morro Agudo, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e nos termos
do edital de abertura do presente processo de seleção, CONVOCA o candidato abaixo relacionado, aprovado no PROCESSO
SELETIVO 004/15, para comparecer no prédio sede da Prefeitura Municipal, situado na Praça Martinico Prado, nº1.626 Centro, no setor de responsável pelos processos de estágios (com o servidor José Sérgio Tostes), no horário das 09:00
às 11:00 ou das 14:00 às 16:30 horas, dentro do prazo de 15 (QUINZE) DIAS, a contar da publicação deste, para iniciar o
processo de nomeação no Programa Municipal de Estágios, devendo o mesmo estar munido dos seguintes documentos:
a) cópia do RG;
b) cópia do CPF;
c) cópia da certidão de nascimento ou casamento;
d) comprovante de endereço no nome do candidato e/ou documento que possibilite a comprovação de residência do candidato;
e) uma foto 3X4 colorida recente;
f) declaração da instituição de ensino comprovando a regularidade da matrícula do aluno/candidato expedida a partir da data em que
se der a convocação;
g) demais documentos que lhe forem solicitados, sob pena de perda do direito à vaga.
CANDIDATOS CONVOCADOS
ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA
ClassifiNome do candidato
cação
1
BENI ANDERSON MEIRELES ZILLI
O candidato acima convocado deverá observar todos os requisitos exigidos para nomeação, constantes no edital de abertura do
presente processo seletivo, publicado na imprensa local e disponível no site www.morroagudo.sp.gov.br.
No ato do comparecimento serão verificados:
a) se a inscrição na área onde está classificado condiz com o curso no qual está matriculado;
b) se é maior de 18 anos;
c) se é residente no município de Morro Agudo.
O não comparecimento dentro do prazo estipulado ou o não preenchimento de todas as exigências ensejará na perda do direito à
nomeação ao processo de estágio.
Morro Agudo/SP, 08 de março de 2016.

AMAURI JOSÉ BENEDETTI
- Prefeito Municipal -

Convocação realizada diretamente com o candidato(a), em mãos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO
Estado de São Paulo
Fone (16) 3851-1400

Fax (16) 3851-1166
prefeito@morroagudo.sp.gov.br
Praça Martinico Prado nº 1.626 - Centro
14.640-000 - Morro Agudo - SP

EDITAL CONVOCAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS
PROCESSO SELETIVO 004/15
AMAURI JOSÉ BENEDETTI, Prefeito Municipal de Morro Agudo, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e nos termos
do edital de abertura do presente processo de seleção, CONVOCA o candidato abaixo relacionado, aprovado no PROCESSO
SELETIVO 004/15, para comparecer no prédio sede da Prefeitura Municipal, situado na Praça Martinico Prado, nº1.626 Centro, no setor de responsável pelos processos de estágios (com o servidor José Sérgio Tostes), no horário das 09:00
às 11:00 ou das 14:00 às 16:30 horas, dentro do prazo de 15 (QUINZE) DIAS, a contar da publicação deste, para iniciar o
processo de nomeação no Programa Municipal de Estágios, devendo o mesmo estar munido dos seguintes documentos:
a) cópia do RG;
b) cópia do CPF;
c) cópia da certidão de nascimento ou casamento;
d) comprovante de endereço no nome do candidato e/ou documento que possibilite a comprovação de residência do candidato;
e) uma foto 3X4 colorida recente;
f) declaração da instituição de ensino comprovando a regularidade da matrícula do aluno/candidato expedida a partir da data em que
se der a convocação;
g) demais documentos que lhe forem solicitados, sob pena de perda do direito à vaga.
CANDIDATOS CONVOCADOS
ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA
ClassifiNome do candidato
cação
2
ALIDIANE BERTOLINI
O candidato acima convocado deverá observar todos os requisitos exigidos para nomeação, constantes no edital de abertura do
presente processo seletivo, publicado na imprensa local e disponível no site www.morroagudo.sp.gov.br.
No ato do comparecimento serão verificados:
a) se a inscrição na área onde está classificado condiz com o curso no qual está matriculado;
b) se é maior de 18 anos;
c) se é residente no município de Morro Agudo.
O não comparecimento dentro do prazo estipulado ou o não preenchimento de todas as exigências ensejará na perda do direito à
nomeação ao processo de estágio.
Morro Agudo/SP, 08 de março de 2016.

AMAURI JOSÉ BENEDETTI
- Prefeito Municipal -

Convocação realizada diretamente com o candidato(a), em mãos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO
Estado de São Paulo
Fone (16) 3851-1400

Fax (16) 3851-1166
prefeito@morroagudo.sp.gov.br
Praça Martinico Prado nº 1.626 - Centro
14.640-000 - Morro Agudo - SP

EDITAL CONVOCAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS
PROCESSO SELETIVO 004/15
AMAURI JOSÉ BENEDETTI, Prefeito Municipal de Morro Agudo, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e nos termos
do edital de abertura do presente processo de seleção, CONVOCA o candidato abaixo relacionado, aprovado no PROCESSO
SELETIVO 004/15, para comparecer no prédio sede da Prefeitura Municipal, situado na Praça Martinico Prado, nº1.626 Centro, no setor de responsável pelos processos de estágios (com o servidor José Sérgio Tostes), no horário das 09:00
às 11:00 ou das 14:00 às 16:30 horas, dentro do prazo de 15 (QUINZE) DIAS, a contar da publicação deste, para iniciar o
processo de nomeação no Programa Municipal de Estágios, devendo o mesmo estar munido dos seguintes documentos:
a) cópia do RG;
b) cópia do CPF;
c) cópia da certidão de nascimento ou casamento;
d) comprovante de endereço no nome do candidato e/ou documento que possibilite a comprovação de residência do candidato;
e) uma foto 3X4 colorida recente;
f) declaração da instituição de ensino comprovando a regularidade da matrícula do aluno/candidato expedida a partir da data em que
se der a convocação;
g) demais documentos que lhe forem solicitados, sob pena de perda do direito à vaga.
CANDIDATOS CONVOCADOS
ÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICA
ClassifiNome do candidato
cação
3
LUIZ GUSTAVO DE SOUZA
O candidato acima convocado deverá observar todos os requisitos exigidos para nomeação, constantes no edital de abertura do
presente processo seletivo, publicado na imprensa local e disponível no site www.morroagudo.sp.gov.br.
No ato do comparecimento serão verificados:
a) se a inscrição na área onde está classificado condiz com o curso no qual está matriculado;
b) se é maior de 18 anos;
c) se é residente no município de Morro Agudo.
O não comparecimento dentro do prazo estipulado ou o não preenchimento de todas as exigências ensejará na perda do direito à
nomeação ao processo de estágio.
Morro Agudo/SP, 08 de março de 2016.

AMAURI JOSÉ BENEDETTI
- Prefeito Municipal -

Convocação realizada diretamente com o candidato(a), em mãos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO
Estado de São Paulo
Fone (16) 3851-1400

Fax (16) 3851-1166
prefeito@morroagudo.sp.gov.br
Praça Martinico Prado nº 1.626 - Centro
14.640-000 - Morro Agudo - SP

EDITAL CONVOCAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS
PROCESSO SELETIVO 004/15
AMAURI JOSÉ BENEDETTI, Prefeito Municipal de Morro Agudo, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e nos termos
do edital de abertura do presente processo de seleção, CONVOCA o candidato abaixo relacionado, aprovado no PROCESSO
SELETIVO 004/15, para comparecer no prédio sede da Prefeitura Municipal, situado na Praça Martinico Prado, nº1.626 Centro, no setor de responsável pelos processos de estágios (com o servidor José Sérgio Tostes), no horário das 09:00
às 11:00 ou das 14:00 às 16:30 horas, dentro do prazo de 15 (QUINZE) DIAS, a contar da publicação deste, para iniciar o
processo de nomeação no Programa Municipal de Estágios, devendo o mesmo estar munido dos seguintes documentos:
a) cópia do RG;
b) cópia do CPF;
c) cópia da certidão de nascimento ou casamento;
d) comprovante de endereço no nome do candidato e/ou documento que possibilite a comprovação de residência do candidato;
e) uma foto 3X4 colorida recente;
f) declaração da instituição de ensino comprovando a regularidade da matrícula do aluno/candidato expedida a partir da data em que
se der a convocação;
g) demais documentos que lhe forem solicitados, sob pena de perda do direito à vaga.
CANDIDATOS CONVOCADOS
ÁREA: DIREITO
ClassifiNome do candidato
cação
1
FELIPE MALHEIRO DA SILVA
O candidato acima convocado deverá observar todos os requisitos exigidos para nomeação, constantes no edital de abertura do
presente processo seletivo, publicado na imprensa local e disponível no site www.morroagudo.sp.gov.br.
No ato do comparecimento serão verificados:
a) se a inscrição na área onde está classificado condiz com o curso no qual está matriculado;
b) se é maior de 18 anos;
c) se é residente no município de Morro Agudo.
O não comparecimento dentro do prazo estipulado ou o não preenchimento de todas as exigências ensejará na perda do direito à
nomeação ao processo de estágio.
Morro Agudo/SP, 08 de março de 2016.

AMAURI JOSÉ BENEDETTI
- Prefeito Municipal -

Convocação realizada diretamente com o candidato(a), em mãos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO
Estado de São Paulo
Fone (16) 3851-1400

Fax (16) 3851-1166
prefeito@morroagudo.sp.gov.br
Praça Martinico Prado nº 1.626 - Centro
14.640-000 - Morro Agudo - SP

EDITAL CONVOCAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS
PROCESSO SELETIVO 004/15
AMAURI JOSÉ BENEDETTI, Prefeito Municipal de Morro Agudo, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e nos termos
do edital de abertura do presente processo de seleção, CONVOCA o candidato abaixo relacionado, aprovado no PROCESSO
SELETIVO 004/15, para comparecer no prédio sede da Prefeitura Municipal, situado na Praça Martinico Prado, nº1.626 Centro, no setor de responsável pelos processos de estágios (com o servidor José Sérgio Tostes), no horário das 09:00
às 11:00 ou das 14:00 às 16:30 horas, dentro do prazo de 15 (QUINZE) DIAS, a contar da publicação deste, para iniciar o
processo de nomeação no Programa Municipal de Estágios, devendo o mesmo estar munido dos seguintes documentos:
a) cópia do RG;
b) cópia do CPF;
c) cópia da certidão de nascimento ou casamento;
d) comprovante de endereço no nome do candidato e/ou documento que possibilite a comprovação de residência do candidato;
e) uma foto 3X4 colorida recente;
f) declaração da instituição de ensino comprovando a regularidade da matrícula do aluno/candidato expedida a partir da data em que
se der a convocação;
g) demais documentos que lhe forem solicitados, sob pena de perda do direito à vaga.
CANDIDATOS CONVOCADOS
ÁREA: DIREITO
ClassifiNome do candidato
cação
2
FRANCINE RAMOS CAMARGO
O candidato acima convocado deverá observar todos os requisitos exigidos para nomeação, constantes no edital de abertura do
presente processo seletivo, publicado na imprensa local e disponível no site www.morroagudo.sp.gov.br.
No ato do comparecimento serão verificados:
a) se a inscrição na área onde está classificado condiz com o curso no qual está matriculado;
b) se é maior de 18 anos;
c) se é residente no município de Morro Agudo.
O não comparecimento dentro do prazo estipulado ou o não preenchimento de todas as exigências ensejará na perda do direito à
nomeação ao processo de estágio.
Morro Agudo/SP, 08 de março de 2016.

AMAURI JOSÉ BENEDETTI
- Prefeito Municipal -

Convocação realizada diretamente com o candidato(a), em mãos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO
Estado de São Paulo
Fone (16) 3851-1400

Fax (16) 3851-1166
prefeito@morroagudo.sp.gov.br
Praça Martinico Prado nº 1.626 - Centro
14.640-000 - Morro Agudo - SP

EDITAL CONVOCAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS
PROCESSO SELETIVO 004/15
AMAURI JOSÉ BENEDETTI, Prefeito Municipal de Morro Agudo, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e nos termos
do edital de abertura do presente processo de seleção, CONVOCA o candidato abaixo relacionado, aprovado no PROCESSO
SELETIVO 004/15, para comparecer no prédio sede da Prefeitura Municipal, situado na Praça Martinico Prado, nº1.626 Centro, no setor de responsável pelos processos de estágios (com o servidor José Sérgio Tostes), no horário das 09:00
às 11:00 ou das 14:00 às 16:30 horas, dentro do prazo de 15 (QUINZE) DIAS, a contar da publicação deste, para iniciar o
processo de nomeação no Programa Municipal de Estágios, devendo o mesmo estar munido dos seguintes documentos:
a) cópia do RG;
b) cópia do CPF;
c) cópia da certidão de nascimento ou casamento;
d) comprovante de endereço no nome do candidato e/ou documento que possibilite a comprovação de residência do candidato;
e) uma foto 3X4 colorida recente;
f) declaração da instituição de ensino comprovando a regularidade da matrícula do aluno/candidato expedida a partir da data em que
se der a convocação;
g) demais documentos que lhe forem solicitados, sob pena de perda do direito à vaga.
CANDIDATOS CONVOCADOS
ÁREA: PEDAGOGIA
ClassifiNome do candidato
cação
2
JAQUELINE LUCIANA RIBEIRO
O candidato acima convocado deverá observar todos os requisitos exigidos para nomeação, constantes no edital de abertura do
presente processo seletivo, publicado na imprensa local e disponível no site www.morroagudo.sp.gov.br.
No ato do comparecimento serão verificados:
a) se a inscrição na área onde está classificado condiz com o curso no qual está matriculado;
b) se é maior de 18 anos;
c) se é residente no município de Morro Agudo.
O não comparecimento dentro do prazo estipulado ou o não preenchimento de todas as exigências ensejará na perda do direito à
nomeação ao processo de estágio.
Morro Agudo/SP, 08 de março de 2016.

AMAURI JOSÉ BENEDETTI
- Prefeito Municipal -

Convocação realizada diretamente com o candidato(a), em mãos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO
Estado de São Paulo
Fone (16) 3851-1400

Fax (16) 3851-1166
prefeito@morroagudo.sp.gov.br
Praça Martinico Prado nº 1.626 - Centro
14.640-000 - Morro Agudo - SP

EDITAL CONVOCAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS
PROCESSO SELETIVO 004/15
AMAURI JOSÉ BENEDETTI, Prefeito Municipal de Morro Agudo, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e nos termos
do edital de abertura do presente processo de seleção, CONVOCA o candidato abaixo relacionado, aprovado no PROCESSO
SELETIVO 004/15, para comparecer no prédio sede da Prefeitura Municipal, situado na Praça Martinico Prado, nº1.626 Centro, no setor de responsável pelos processos de estágios (com o servidor José Sérgio Tostes), no horário das 09:00
às 11:00 ou das 14:00 às 16:30 horas, dentro do prazo de 15 (QUINZE) DIAS, a contar da publicação deste, para iniciar o
processo de nomeação no Programa Municipal de Estágios, devendo o mesmo estar munido dos seguintes documentos:
a) cópia do RG;
b) cópia do CPF;
c) cópia da certidão de nascimento ou casamento;
d) comprovante de endereço no nome do candidato e/ou documento que possibilite a comprovação de residência do candidato;
e) uma foto 3X4 colorida recente;
f) declaração da instituição de ensino comprovando a regularidade da matrícula do aluno/candidato expedida a partir da data em que
se der a convocação;
g) demais documentos que lhe forem solicitados, sob pena de perda do direito à vaga.
CANDIDATOS CONVOCADOS
ÁREA: PEDAGOGIA
ClassifiNome do candidato
cação
3
TATIANE CRISTINA ALVES
O candidato acima convocado deverá observar todos os requisitos exigidos para nomeação, constantes no edital de abertura do
presente processo seletivo, publicado na imprensa local e disponível no site www.morroagudo.sp.gov.br.
No ato do comparecimento serão verificados:
a) se a inscrição na área onde está classificado condiz com o curso no qual está matriculado;
b) se é maior de 18 anos;
c) se é residente no município de Morro Agudo.
O não comparecimento dentro do prazo estipulado ou o não preenchimento de todas as exigências ensejará na perda do direito à
nomeação ao processo de estágio.
Morro Agudo/SP, 08 de março de 2016.

AMAURI JOSÉ BENEDETTI
- Prefeito Municipal -

Convocação realizada diretamente com o candidato(a), em mãos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO
Estado de São Paulo
Fone (16) 3851-1400

Fax (16) 3851-1166
prefeito@morroagudo.sp.gov.br
Praça Martinico Prado nº 1.626 - Centro
14.640-000 - Morro Agudo - SP

EDITAL CONVOCAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS
PROCESSO SELETIVO 004/15
AMAURI JOSÉ BENEDETTI, Prefeito Municipal de Morro Agudo, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e nos termos
do edital de abertura do presente processo de seleção, CONVOCA o candidato abaixo relacionado, aprovado no PROCESSO
SELETIVO 004/15, para comparecer no prédio sede da Prefeitura Municipal, situado na Praça Martinico Prado, nº1.626 Centro, no setor de responsável pelos processos de estágios (com o servidor José Sérgio Tostes), no horário das 09:00
às 11:00 ou das 14:00 às 16:30 horas, dentro do prazo de 15 (QUINZE) DIAS, a contar da publicação deste, para iniciar o
processo de nomeação no Programa Municipal de Estágios, devendo o mesmo estar munido dos seguintes documentos:
a) cópia do RG;
b) cópia do CPF;
c) cópia da certidão de nascimento ou casamento;
d) comprovante de endereço no nome do candidato e/ou documento que possibilite a comprovação de residência do candidato;
e) uma foto 3X4 colorida recente;
f) declaração da instituição de ensino comprovando a regularidade da matrícula do aluno/candidato expedida a partir da data em que
se der a convocação;
g) demais documentos que lhe forem solicitados, sob pena de perda do direito à vaga.
CANDIDATOS CONVOCADOS
ÁREA: PEDAGOGIA
ClassifiNome do candidato
cação
4
AMANDA GOMES DE CARVALHO
O candidato acima convocado deverá observar todos os requisitos exigidos para nomeação, constantes no edital de abertura do
presente processo seletivo, publicado na imprensa local e disponível no site www.morroagudo.sp.gov.br.
No ato do comparecimento serão verificados:
a) se a inscrição na área onde está classificado condiz com o curso no qual está matriculado;
b) se é maior de 18 anos;
c) se é residente no município de Morro Agudo.
O não comparecimento dentro do prazo estipulado ou o não preenchimento de todas as exigências ensejará na perda do direito à
nomeação ao processo de estágio.
Morro Agudo/SP, 08 de março de 2016.

AMAURI JOSÉ BENEDETTI
- Prefeito Municipal -

Convocação realizada diretamente com o candidato(a), em mãos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO
Estado de São Paulo
Fone (16) 3851-1400

Fax (16) 3851-1166
prefeito@morroagudo.sp.gov.br
Praça Martinico Prado nº 1.626 - Centro
14.640-000 - Morro Agudo - SP

EDITAL CONVOCAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS
PROCESSO SELETIVO 004/15
AMAURI JOSÉ BENEDETTI, Prefeito Municipal de Morro Agudo, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e nos termos
do edital de abertura do presente processo de seleção, CONVOCA o candidato abaixo relacionado, aprovado no PROCESSO
SELETIVO 004/15, para comparecer no prédio sede da Prefeitura Municipal, situado na Praça Martinico Prado, nº1.626 Centro, no setor de responsável pelos processos de estágios (com o servidor José Sérgio Tostes), no horário das 09:00
às 11:00 ou das 14:00 às 16:30 horas, dentro do prazo de 15 (QUINZE) DIAS, a contar da publicação deste, para iniciar o
processo de nomeação no Programa Municipal de Estágios, devendo o mesmo estar munido dos seguintes documentos:
a) cópia do RG;
b) cópia do CPF;
c) cópia da certidão de nascimento ou casamento;
d) comprovante de endereço no nome do candidato e/ou documento que possibilite a comprovação de residência do candidato;
e) uma foto 3X4 colorida recente;
f) declaração da instituição de ensino comprovando a regularidade da matrícula do aluno/candidato expedida a partir da data em que
se der a convocação;
g) demais documentos que lhe forem solicitados, sob pena de perda do direito à vaga.
CANDIDATOS CONVOCADOS
ÁREA: PEDAGOGIA
ClassifiNome do candidato
cação
6
PATRICIA SANTOS VIEIRA
O candidato acima convocado deverá observar todos os requisitos exigidos para nomeação, constantes no edital de abertura do
presente processo seletivo, publicado na imprensa local e disponível no site www.morroagudo.sp.gov.br.
No ato do comparecimento serão verificados:
a) se a inscrição na área onde está classificado condiz com o curso no qual está matriculado;
b) se é maior de 18 anos;
c) se é residente no município de Morro Agudo.
O não comparecimento dentro do prazo estipulado ou o não preenchimento de todas as exigências ensejará na perda do direito à
nomeação ao processo de estágio.
Morro Agudo/SP, 08 de março de 2016.

AMAURI JOSÉ BENEDETTI
- Prefeito Municipal -

Convocação realizada diretamente com o candidato(a), em mãos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO
Estado de São Paulo
Fone (16) 3851-1400

Fax (16) 3851-1166
prefeito@morroagudo.sp.gov.br
Praça Martinico Prado nº 1.626 - Centro
14.640-000 - Morro Agudo - SP

EDITAL CONVOCAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS
PROCESSO SELETIVO 004/15
AMAURI JOSÉ BENEDETTI, Prefeito Municipal de Morro Agudo, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e nos termos
do edital de abertura do presente processo de seleção, CONVOCA o candidato abaixo relacionado, aprovado no PROCESSO
SELETIVO 004/15, para comparecer no prédio sede da Prefeitura Municipal, situado na Praça Martinico Prado, nº1.626 Centro, no setor de responsável pelos processos de estágios (com o servidor José Sérgio Tostes), no horário das 09:00
às 11:00 ou das 14:00 às 16:30 horas, dentro do prazo de 15 (QUINZE) DIAS, a contar da publicação deste, para iniciar o
processo de nomeação no Programa Municipal de Estágios, devendo o mesmo estar munido dos seguintes documentos:
a) cópia do RG;
b) cópia do CPF;
c) cópia da certidão de nascimento ou casamento;
d) comprovante de endereço no nome do candidato e/ou documento que possibilite a comprovação de residência do candidato;
e) uma foto 3X4 colorida recente;
f) declaração da instituição de ensino comprovando a regularidade da matrícula do aluno/candidato expedida a partir da data em que
se der a convocação;
g) demais documentos que lhe forem solicitados, sob pena de perda do direito à vaga.
CANDIDATOS CONVOCADOS
ÁREA: PEDAGOGIA
ClassifiNome do candidato
cação
7
MARIANE DO CARMO LEÃO ESTEVES
O candidato acima convocado deverá observar todos os requisitos exigidos para nomeação, constantes no edital de abertura do
presente processo seletivo, publicado na imprensa local e disponível no site www.morroagudo.sp.gov.br.
No ato do comparecimento serão verificados:
a) se a inscrição na área onde está classificado condiz com o curso no qual está matriculado;
b) se é maior de 18 anos;
c) se é residente no município de Morro Agudo.
O não comparecimento dentro do prazo estipulado ou o não preenchimento de todas as exigências ensejará na perda do direito à
nomeação ao processo de estágio.
Morro Agudo/SP, 08 de março de 2016.

AMAURI JOSÉ BENEDETTI
- Prefeito Municipal -

Convocação realizada diretamente com o candidato(a), em mãos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO
Estado de São Paulo
Fone (16) 3851-1400

Fax (16) 3851-1166
prefeito@morroagudo.sp.gov.br
Praça Martinico Prado nº 1.626 - Centro
14.640-000 - Morro Agudo - SP

EDITAL CONVOCAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS
PROCESSO SELETIVO 004/15
AMAURI JOSÉ BENEDETTI, Prefeito Municipal de Morro Agudo, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e nos termos
do edital de abertura do presente processo de seleção, CONVOCA o candidato abaixo relacionado, aprovado no PROCESSO
SELETIVO 004/15, para comparecer no prédio sede da Prefeitura Municipal, situado na Praça Martinico Prado, nº1.626 Centro, no setor de responsável pelos processos de estágios (com o servidor José Sérgio Tostes), no horário das 09:00
às 11:00 ou das 14:00 às 16:30 horas, dentro do prazo de 15 (QUINZE) DIAS, a contar da publicação deste, para iniciar o
processo de nomeação no Programa Municipal de Estágios, devendo o mesmo estar munido dos seguintes documentos:
a) cópia do RG;
b) cópia do CPF;
c) cópia da certidão de nascimento ou casamento;
d) comprovante de endereço no nome do candidato e/ou documento que possibilite a comprovação de residência do candidato;
e) uma foto 3X4 colorida recente;
f) declaração da instituição de ensino comprovando a regularidade da matrícula do aluno/candidato expedida a partir da data em que
se der a convocação;
g) demais documentos que lhe forem solicitados, sob pena de perda do direito à vaga.
CANDIDATOS CONVOCADOS
ÁREA: PEDAGOGIA
ClassifiNome do candidato
cação
8
PRISCILA APARECIDA LEMES DA SILVA
O candidato acima convocado deverá observar todos os requisitos exigidos para nomeação, constantes no edital de abertura do
presente processo seletivo, publicado na imprensa local e disponível no site www.morroagudo.sp.gov.br.
No ato do comparecimento serão verificados:
a) se a inscrição na área onde está classificado condiz com o curso no qual está matriculado;
b) se é maior de 18 anos;
c) se é residente no município de Morro Agudo.
O não comparecimento dentro do prazo estipulado ou o não preenchimento de todas as exigências ensejará na perda do direito à
nomeação ao processo de estágio.
Morro Agudo/SP, 08 de março de 2016.

AMAURI JOSÉ BENEDETTI
- Prefeito Municipal -

Convocação realizada diretamente com o candidato(a), em mãos.

