
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA 
CONCURSO PÚBLICO - PMP 001/2018  

 

HOMOLOGAÇÃO 
 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA, em vista do que consta no Edital de Concurso Público     
PMP 001/2018, torna pública a Homologação da Classificação Final dos Cargos/Empregos abaixo 
conforme divulgação realizada no site www.shdias.com.br em 16 de março de 2018: 

 

378 – Almoxarife; 
365 – Auxiliar de Enfermagem do PSF (Programa de Saúde da Família);  
691 – Técnico de Segurança do Trabalho; 
651 – Cirurgião Dentista - 40h; 
66   – Cirurgião Dentista - 20h; e 
684 – Fisioterapeuta  

 

Outrossim, reafirma os termos do Edital PMP 001/2018: 

Do Item - “DA VALIDADE DO CONCURSO PÚBLICO”: 

 O presente Concurso Público terá validade de 1 (um) ano, a contar da data de publicação 
da homologação, podendo ser prorrogado, a critério da Prefeitura do Município de Piracicaba, 
por igual período. 

 

Do Item - “DA CONVOCAÇÃO PARA ADMISSÃO”: 

 

 A convocação para admissão dos candidatos obedecerá rigorosamente à ordem de 
classificação dos candidatos aprovados e o número de vagas disponibilizadas, observada a 
necessidade da Prefeitura do Município de Piracicaba e o limite fixado pela Constituição e 
Legislação Federal com despesa de pessoal. 

 A simples aprovação no Concurso Público não gera direito à admissão, pois a Prefeitura do 
Município de Piracicaba convocará apenas o número de aprovados que, de acordo com seu 
critério, julgar necessário. 

 Caso o candidato convocado possua outro emprego, cargo ou função pública, acumulável 
na forma do artigo 37, inciso XVI, alíneas “a”, “b” e “c”, da Constituição Federal, deverá apresentar 
declaração firmada pelo órgão ou entidade pública contratante contemplando o horário em que 
exerce suas funções, para fins de averiguação de compatibilidade de horários.  

 A convocação que trata o item anterior será realizada através de publicação no Diário 
Oficial do Município e por correspondência e, o candidato deverá apresentar-se à Prefeitura do 
Município de Piracicaba na data estabelecida no mesmo. 

 Os candidatos convocados deverão apresentar original e cópia simples dos documentos 
discriminados no item 11.06. do edital. 

 O candidato classificado se obriga a manter atualizado seu endereço para correspondência 
perante a Prefeitura do Município de Piracicaba, após o resultado final. 

 
Piracicaba, 16 de março de 2018. 

 

BARJAS NEGRI 

Prefeito do Município de Piracicaba 

 


