
 

 

 

 

 

 

DDS/DIVISÃO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 

 

 

EDITAL Nº 50, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2019. 

 

 

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ, por meio da Comissão Especial encarregada da 

fiscalização do Concurso Público para os cargos de Auxiliar de Consultório Dentário, Técnico de 

Necropsia e Médicos (várias especialidades), nos termos do Processo nº 10.327-5/2018. 

 

FAZ SABER aos candidatos que interpuseram recurso quanto às Notas das Provas Objetivas 

e Notas da Prova de Títulos, conforme Capítulo 9 do Edital de Abertura, que deverão, até o dia 20 de 

fevereiro de 2019, acessar o endereço eletrônico www.ibamsp-concursos.org.br e no link “área do 

candidato”, escolher o referido concurso e digitar seu CPF e data de nascimento, para tomarem ciência 

das manifestações proferidas. 

 

 FAZ SABER AINDA que fica convocada a candidata, abaixo relacionada, a comparecer 

no Ambulatório Médico, sito à Av. da Liberdade, s/nº - térreo - Paço Municipal, no dia e horário 

abaixo especificado, munida de relatório do médico assistente e exames complementares, 

relacionados à deficiência alegada, a fim de realizar a perícia médica, conforme disposto na Lei 

Municipal nº 4.420, de 20 de setembro de 1994 e suas alterações.  

 

 FAZ SABER TAMBÉM que o não comparecimento no dia e horário estipulado, conforme 

abaixo, implica a exclusão da candidata da Lista Especial (portadores de deficiência), configurando 

somente na Lista Geral. 

 

 

Cargo Nome da Candidata com 

Deficiência 

Dia da Perícia 

Médica 

Horário da 

Perícia Médica 

Auxiliar de Consultório Dentário Erzilei Inácio Barbosa Nascimento 25/02/2019 13:00 

 

 

Para que não se alegue ignorância, faz baixar o presente Edital que será publicado na Imprensa 

Oficial online no site do Município de Jundiaí. 

 

 

 

 

MARCOS AUGUSTO SCIASCIA MAGALHÃES BRESSAN 

Presidente da Comissão Especial 

 

 Publicado na Imprensa Oficial do Município de Jundiaí e registrado na Unidade de Gestão de 

Administração e Gestão de Pessoas, aos onze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove. 


