
PREFEITURA MUNICIPAL DE 
                 

 

 

EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO

CLASSIFICAÇÃO DO

 

O Prefeito do Município de Matão
PÚBLICO o presente Edital para divulgar o que segue:

 

1. Fica HOMOLOGADO o Resultado Final e Classificação do Concurso Público 001/2018, regido pelo 
Edital de Abertura de Inscrições de 18 de maio de 2018, destinado 
formação deCadastro 
profissionais da Área da Saúde 

 
2. O Anexo I deste Edital, contendo Relatório de Notas e respectiva 

candidatos classificados
eletrônicoswww.litterisconcursos.org.br

 

3. O Resultado Final de todos os candidatos, incluindo os não classificados, poderá ser consultado 
de forma individual, com acesso restrito media
www.litterisconcursos.org.br

 

4. Para a convocação dos candidatos 
de Homologação do Resultado Final e Classificação do 
conforme critérios estabelecidos no item 1

 

5. Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, 

 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO 
                 CONCURSO PÚBLICO 001/2018 

EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL E 

CLASSIFICAÇÃO DOCONCURSO PÚBLICO 001/2018 

Matão, Estado de São Paulo, no exercício de suas atribuições legais, TORNA 
PÚBLICO o presente Edital para divulgar o que segue: 

Fica HOMOLOGADO o Resultado Final e Classificação do Concurso Público 001/2018, regido pelo 
Edital de Abertura de Inscrições de 18 de maio de 2018, destinado ao

 Reserva, com vistas à contratação por tempo indeterminado de 
profissionais da Área da Saúde –Médicos. 

deste Edital, contendo Relatório de Notas e respectiva 
classificados encontra-se divulgado no

www.litterisconcursos.org.bre www.novo.matao.sp.gov.br. 

O Resultado Final de todos os candidatos, incluindo os não classificados, poderá ser consultado 
de forma individual, com acesso restrito mediante CPF e senha, através do endereço eletrônico 
www.litterisconcursos.org.br, em Área do Candidato. 

Para a convocação dos candidatos classificados será obedecida a posição
de Homologação do Resultado Final e Classificação do Concurso Público001/2018 
conforme critérios estabelecidos no item 10 do Edital de Abertura de Inscrições

Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.

 
 

Matão, 03 de agosto de 2018. 

 

JOSÉ EDINARDO ESQUETINI 

Prefeito Municipal 
 

1 

, Estado de São Paulo, no exercício de suas atribuições legais, TORNA 

Fica HOMOLOGADO o Resultado Final e Classificação do Concurso Público 001/2018, regido pelo 
ao provimento de vagas e 

Reserva, com vistas à contratação por tempo indeterminado de 

deste Edital, contendo Relatório de Notas e respectiva Posição Final para os 
se divulgado nos endereços 

O Resultado Final de todos os candidatos, incluindo os não classificados, poderá ser consultado 
nte CPF e senha, através do endereço eletrônico 

posição divulgada neste Edital 
Concurso Público001/2018 e seu Anexo I, 

do Edital de Abertura de Inscrições. 

revogadas as disposições contrárias. 


