PREFEITURA MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO 001/2013
EDITAL N° 014/2014
RESULTADO PRELIMINAR SEGUNDA ETAPA
A Empresa Gualimp Assessoria e Consultoria TORNA PÚBLICO o RESULTADO da segunda etapa
do PROCESSO SELETIVO PÚBLICO DE PROVAS OBJETIVAS, de caráter eliminatório e
classificatório, e de PROVAS DE TÍTULOS de caráter classificatório, para contratação de profissionais
para 62 (sessenta e duas) vagas existentes no quadro da Prefeitura Municipal de Mimoso do Sul e
cadastro de reserva, com base nos dispositivos da Lei 2.049/2013 e 832/1986, em consonância com as
legislações Federal, Estadual e Municipal.
1.

Fica DIVULGADO o RESULTADO PRELIMINAR da segunda etapa PROVA DE TÍTULOS, para
todos os cargos conforme especificado no item 6.1.2 do Edital 001/2013.

2.

O período para interposição de recursos referentes ao resultado preliminar segunda etapa é
destinada a ocorrência de possíveis equívocos na pontuação final é de 02 (dois) dias úteis após
divulgação do Resultado Preliminar 2ª etapa, ou seja, dias 14 e 15 de janeiro do corrente ano.

3.

Não cabe recurso relativo aos TÍTULOS INFORMADOS NO ATO DA INSCRIÇÃO, sabendo que
os títulos deverão ser apresentados obrigatoriamente, NO ATO DA CONTRATAÇÃO,
observado os itens 9.2 e seus subitens e 9.7.1 do edital nº 001/2013.

4.

A responsabilidade pela informação e comprovação dos títulos é exclusiva do candidato, sendo
que os mesmos foram informados através de formulário digital no ato da inscrição conforme
especificado no item 9.1.1 do Edital 001/2013.

5.

Não haverá segunda chamada para informação e comprovação dos títulos, qualquer que seja o
motivo de impedimento do candidato que não apresentou os títulos na forma, dia e horário
determinado neste edital.

6.

A não comprovação ou a irregularidade dos títulos informados eliminarão o candidato do Processo
Seletivo Público, anulando-se todos os atos decorrentes da inscrição, sem prejuízo das sanções
penais aplicáveis à falsidade de declaração, conforme item 9.7.2 do Edital 001/2013.

Mimoso do Sul – ES, 13 de janeiro de 2014.
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