PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CÂNDIDO MOTA
Estado de São Paulo
GABINETE DO PREFEITO
CONCURSO PÚBLICO N° 01/2018
EDITAL N° 01/2018
EDITAL DE ANULAÇÃO DA PROVA OBJETIVA PARA O CARGO DE ENFERMEIRO – ESF
CARLOS ROBERTO BUENO, Prefeito do Município de Cândido
Mota, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, com fulcro
no Decreto nº 4930/2018, em razão da primazia do interesse público sobre o particular, torna
público para conhecimento dos interessados a anulação da prova objetiva e consequentemente
do resultado final, relativo ao provimento do cargo efetivo de ENFERMEIRO – ESF,
do CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2018, publicado na data de 19 de junho de 2018.
Torna público ainda, que NOVA PROVA será aplicada na data de
22 de julho de 2018, a todos os candidatos devidamente inscritos e cujas inscrições foram
homologadas para o referido cargo efetivo de ENFERMEIRO - ESF, do CONCURSO PÚBLICO
Nº 01/2018, sem nenhuma cobrança adicional e tampouco reabertura de novas inscrições,
ficando a empresa CSC Assessoria, Consultoria e Gestão LTDA., incumbida de publicar outro
Edital de Convocação para Nova Prova Objetiva, em 10 de julho de 2018, com as devidas e
necessárias especificações acerca do local, horário e condições gerais de realização do novo
exame, tais como, datas para eventuais recursos e novas publicações.
Permanecem inalterados os resultados dos demais cargos públicos
decorrentes do aludido CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2018, publicado em 19 de junho de 2018,
bem como permanecem vigentes as disposições contidas no Edital de Divulgação do
Resultado da Prova Objetiva e Relação dos Candidatos Aprovados por Ordem de
Classificação.
É de inteira responsabilidade do candidato, acompanhar a publicação de
todos os atos, editais e comunicados referentes a este Concurso Público.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Cândido Mota, 26 de junho de 2018.

CARLOS ROBERTO BUENO
Prefeito Municipal
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