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CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO RIBEIRA E LITORAL SUL – CONSAÚDE
UNIDADE HOSPITAL REGIONAL JORGE ROSSMANN
Estado de São Paulo

CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 002/2016

DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DA PROVA PRÁTICA

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO RIBEIRA E LITORAL SUL - CONSAÚDE torna público os resultados da prova prática do emprego público de Motorista contendo a classificação atual, referentes ao Concurso Público Edital nº 02/2016.
O prazo para a interposição de recursos é de 2 (dois) dias úteis, contados a partir da divulgação dos respectivos resultados, conforme estabelecido no Edital do Concurso Público, Capítulo XII – Dos Recursos, ou seja, dias 23 e 24 de junho de 2016, no horário das 08h30 às 17h30. Não serão aceitos recursos fora deste prazo.
O recurso deverá ser preenchido no endereço eletrônico do Instituto Mais – www.institutomais.org.br.
O recurso deverá ser individual, DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO e conter o nome do Concurso Público, nome do candidato, número de inscrição, emprego público, endereço e telefone de contato e o seu questionamento fundamentado.
Não serão apreciados os recursos que forem apresentados em desacordo com as especificações contidas no Capítulo XII, do edital do Concurso Público ou fora do prazo estabelecido ou sem fundamentação lógica e consistente ou com argumentação idêntica a outros recursos.
Não serão aceitos recursos interpostos por fac-símile, telex, telegrama, via correio, email ou outro meio que não seja o estabelecido no edital.
O candidato deverá observar as normas e os procedimentos contidos no Edital do Concurso Público.
E, para que ninguém possa alegar desconhecimento é expedido o presente Comunicado.


Pariquera-Açu, 22 de junho de 2016.

Presidente da Comissão

RESULTADOS - ORDEM ALFABÉTICA

EMPREGO PÚBLICO	MOTORISTA
	INSCRICAO	NOME	IDENTIDADE	PROVA PRÁTICA	CLASSIFICAÇÃO	SITUAÇÃO
	0194000005	ADRIANO DONNER BRANDÃO	108038385	Apto	4	HABILITADO
	0194000071	EDUARDO DE JESUS SANTANA	289619397	Apto	6	HABILITADO
	0194000089	FÁBIO JÚNIOR PONTES MOREIRA 	330863976	Ausente	AUSENTE
	0194000093	FELIX AZEVEDO NETO	24679836-1	Apto	1	HABILITADO
	0194000103	GILMAR BORGES PASCOAL	8216428	Apto	5	HABILITADO
	0194000165	LUCIANO CAMARGO DE OLIVEIRA	242981914	Apto	3	HABILITADO
	0194000181	MARIA DO CARMO FERRAZ	18965466-1	Apto	2	HABILITADO


