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ATOS
NORMATIVOS
GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 2.463 DE 08 DE OUTUBRO DE 2019
Fica exonerada, a pedido, a servidora pública, senhora CLAUDIA PEREIRA GUGEL, portadora da Cédula de Identidade sob R.G. nº 30.885.0245, do cargo de provimento efetivo de CUIDADOR ESCOLAR, retroagindo seus efeitos a 07 de outubro de 2019.
PORTARIA Nº 2.464 DE 08 DE OUTUBRO DE 2019.
Fica designado o servidor público RODRIGO NASCIMENTO - R.E.17.596, portador da Cédula de Identidade R. G. nº 12.994.434-4 e inscrito no
CPF nº 099.173.437-84, para exercer as funções de Gestor do Convênio a ser firmado com o Fundo Social de Solidariedade do Estado de São
Paulo – FUSSP

_______________________________________________________________________
ATOS
ADMINISTRATIVOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
.
CONVOCAÇÃO CONCURSO PÚBLICO – EDITAL N° 01/2018
A Prefeitura do Município de Cajamar, Estado de São Paulo, torna público na forma prevista no Artigo 37, da Constituição Federal, nos
Artigos 141 e 142, da Lei Orgânica de Cajamar, e nos Artigos 12, 13 e 14, da Lei Complementar nº 064, de 01 de novembro de 2005, e suas
alterações, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos de Cajamar/SP, CONVOCA candidatos abaixo relacionados do Concurso
Público – Edital n° 01/2018, Cargo – Inscrição; Nome; RG; Nota final; Classificação - ENFERMEIRO - 281001427; ANDERSON DOS SANTOS
PEREIRA; 34306604-x 77,50; 11 Conforme lista de classificação publicada no site https://www.cajamar.sp.gov.br e homologada em Diário
oficial, Caderno Executivo, Seção I de 19 de dezembro de 2018. MÉDICO CLÍNICO – CLÍNICO GERAL – 281004235- MARCUS VINICIUS ASSAD
MEDEIROS-389922602--60,00-7-281004215- FERNANDO TRESOLDI FAVORETTO-30064151 5--8. MÉDICO PLANTONISTA -281004470ARNALDO VAZ DA COSTA -219434-57,50-26 .Conforme lista de classificação publicada no site https://www.cajamar.sp.gov.br e homologada
em Diário oficial, Caderno Executivo, Seção I de 29 de novembro de 2018.
Os candidatos convocados acima devem, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, comparecer na Diretoria de Gestão de Pessoas da Municipalidade,
situado na Praça José Rodrigues do Nascimento, nº 30 - Água Fria - Distrito Sede - Cajamar/SP, no horário das 8h00 às 12h00 e das 13h00 às
17h00, portando cópia e original dos documentos abaixo elencados, a Diretoria de Gestão de Pessoas poderá solicitar também outros
documentos comprobatórios que julgar necessário. 1(uma) foto 3x4, RG com emissão dentro do prazo de 10 anos, CPF, título de eleitor,
comprovante de votação ou declaração de quitação eleitoral, PIS ou PASEP, extrato do PIS, certidão de casamento ou nascimento, certidão
de nascimento dos filhos menores de 21 anos, CTPS (frente e verso da foto), certificado de reservista ou certificado de dispensa de
incorporação, comprovante de endereço, antecedentes criminais, RG e CPF dos dependentes maiores de 18 anos, cartão SUS (candidato e
dos dependentes), para o cargo de enfermeiro diploma do ensino superior em enfermagem e registro no COREN, para o cargo de médico
clínico (diversas especialidades) diploma do ensino superior em medicina com especialização em aéreas clínicas, conforme normatização no
conselho regional de medicina e registro no CRM, para o cargo de médico plantonista diploma do ensino superior em medicina, com
especialização, conforme normatização no conselho regional de medicina e registro no CRM. Cajamar, 08 de outubro de 2019. Diretoria de
Gestão de Pessoas.
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