PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO
PROCESSO SELETIVO Nº 1/2019 - EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO FINAL
A Prefeitura Municipal de CRUZEIRO, em cumprimento às disposições constantes do Edital de Abertura de Inscrições do
Processo Seletivo nº 1/2019, vem, por meio do presente Edital, após análise dos recursos contra classificação divulgada:
1 – RETIFICAR, na forma do ANEXO I – CLASSIFICAÇÃO FINAL, em decorrência dos recursos administrativos interpostos contra
a classificação provisória divulgada e, com base nos critérios estabelecidos nos itens 7.22 e 9.1 a 9.6 do Edital de Abertura de
Inscrições, a relação final dos candidatos classificados após a Prova Escrita Objetiva.
2 – RETIFICAR, a relação dos candidatos desclassificados na Prova Escrita Objetiva, na forma do ANEXO II – CANDIDATOS NÃO
CLASSIFICADOS, tendo sido assim considerado, de acordo com o item 7.23 do Edital de Abertura de Inscrições, o candidato:
a) ausente;
b) que obtiver menos de 30 pontos;
c) que foi excluído pelo Fiscal de Sala pelo descumprimento das disposições do Edital no dia da realização da prova;
d) que apresentou informação ou documentação considerada pela Banca Examinadora ou pela Comissão de Acompanhamento
como irregular para comprovação da inscrição, comprovação de requisitos ou identificação no dia das provas.
3 – INFORMAR, na forma do item 10 do Edital de Abertura de Inscrições, que os candidatos classificados serão convocados para

contratação, atendendo às necessidades da Administração Municipal, seguindo-se rigorosamente a ordem de classificação, sempre que do
surgimento de vagas, durante a validade do Processo Seletivo. Ressaltar que é de inteira responsabilidade do candidato manter-se informado
a respeito da abertura de editais de convocação para atribuição de funções durante toda a vigência deste Processo Seletivo, que serão
publicados, oficialmente, no mural informativo da Secretaria Municipal de Educação de CRUZEIRO, na forma do item 10 do Edital de abertura
de Inscrições.

CRUZEIRO, 28 de fevereiro de 2019.
Thales Gabriel Fonseca
Prefeito Municipal
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