RATIFICA O RESULTADO DOS APROVADOS NAS PROVAS OBJETIVAS E
CONVOCA OS CANDIDATOS AOS CARGOS DE BÍOLOGO E DE
MOTORISTA, PARA SE SUBMETEREM À 2ª ETAPA - PROVA DE TÍTULOS
O DIRETOR SUPERINTENDENTE DO DAEPA – Departamento de Água e
Esgotos de Patrocínio, no uso de suas atribuições legais, e considerando o
edital nº 001/2009, publicado em 22/12/2010, que trata do concurso público
destinado a selecionar candidatos para provimento de cargos/especialidades
do quadro de pessoal o DAEPA,
RESOLVE:
I – RATIFICAR o Resultado dos Aprovados nas provas objetivas, publicado no
jornal “O Executivo” no dia 27 de abril de 2011 e divulgado na mesma data nos
www.gestaodeconcursos.com.br,
endereços
eletrônicos:
www.patrocinio.mg.gov.br e www.daepa.com.br.
II - Convocar os candidatos aos cargos de Biólogo e de Motorista, aprovados
na 1ª etapa – Prova Objetiva, para se submeterem à 2ª etapa do Concurso –
Prova de Títulos.
Os candidatos deverão entregar os Títulos, nos dias 16 a 18 de maio de 2011,
em um dos seguintes endereços e horários:
a) diretamente pelo candidato ou por terceiro, na FUNDEP/Gerência de
Concursos, situada à Avenida Presidente Antônio Carlos, n. 6.627 - Unidade
Administrativa II – 3º andar – Campus Pampulha/UFMG – Belo Horizonte/MG
(acesso pela Avenida Antônio Abraão Caram – portão 2), das 9h às 11h30min
ou das 13h30min às 16h30min.
b) diretamente pelo candidato ou por terceiro, no Espaço Público Municipal
“Paulo Henrique Brito”, situado à Praça Honorico Nunes de Oliveira, Bairro
Centro – Patrocínio/MG, no horário das 8h ás 11h e de 13h às 17h.
c) via SEDEX, postado nas Agências dos Correios, com custo por conta do
candidato, endereçado à FUNDEP/Gerência de Concursos – Concurso Público
da Prefeitura Municipal de Patrocínio– Edital n. 01/2009 - Caixa Postal 856 –
AC TAMOIOS - CEP. 30.161-970, Belo Horizonte - MG. Nesse caso, a
comprovação de tempestividade da entrega, dar-se-á pela data da postagem,
que deverá obedecer ao prazo estabelecido acima.
Os títulos deverão ser entregues na forma determinada no item 9 do Edital e
seus subitens, em envelope fechado, tamanho ofício, contendo na parte
externa e frontal do envelope os seguintes dados:
a) Concurso Público do Departamento de Água e Esgotos de Patrocínio –
Prova de Títulos – Edital 001/2009;
b) Nome completo e número da inscrição do candidato;
c) Especificação do cargo para o qual está concorrendo
Patrocínio, 16/05/2011.
LUCIANO QUEIROZ FILHO
Diretor Superintendente

