PREFEITURA DA CIDADE DE CABO FRIO
Região dos Lagos - Estado do Rio de Janeiro

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL Nº 015/2019
Processo Seletivo Simplificado para Contratação Temporária
Convocação para Encaminhamento às Vagas
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, torna pública,
por intermédio deste Edital, a convocação da candidata classificada por meio do Edital SECAD nº
010/2019 para encaminhamento à vaga de contratação temporária a que será designada.

1. Da candidata classificada.

FISIOTERAPEUTA (PCD)
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FICAÇÃO

1º
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FISIOTERAPEUTA

CANDIDATO
SAMARA CRISTINA COSTA DA SILVA

INSCRIÇÃO

SITUAÇÃO

*****B995

CLASSIFICADO

2. Da convocação para designação ao local de exercício.
2.1. A candidata classificada, informada na tabela do item 1 deste edital, deverá comparecer,
impreterivelmente, no dia 09 de abril de 2019, das 9 às 16 horas, no setor de Recursos Humanos (RH)
da Secretaria Municipal de Administração, situado na Praça Tiradentes, s/nº, Centro, Cabo Frio, a fim de
receber encaminhamento à secretaria para a qual será designada, para início de exercício no dia 10 de
abril de 2019 .
2.1.2. A candidata será desclassificada do certame em caso de não comparecimento à Secretaria
Municipal de Administração no dia 09 de abril de 2019 para receber seu encaminhamento .
2.1.3. A contratada terá o contrato rescindido unilateralmente caso não se apresente no dia 10 de abril
de 2019 à secretaria municipal para a qual for designada .
2.2. A candidata selecionada e contratada, ao apresentar-se para o exercício da função, deverá fazê-lo
de acordo com o cumprimento da carga horária semanal referente ao cargo.
2.3. No caso de incompatibilidade para cumprir a carga horária referente ao cargo contratado, a
candidata deverá assinar termo de desistência, no Departamento de Recursos Humanos da Secretaria
Municipal de Administração.
2.4. Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Administração.
Cabo Frio, 03 de abril de 2019.
Elicéa da Silveira
Secretária Municipal de Administração

