
 

Prefeitura Municipal de Jarinu/SP 
Concurso Público Edital nº 02/2012 

 

 

EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO 

 

A Prefeita do Município de Jarinu, no uso de suas atribuições legais nos termos do artigo 37, inciso II, da Constituição 

Federal, sob a organização da empresa RBO Assessoria Pública e Projetos Municipais Ltda., com a devida ordem de 

classificação final dos candidatos aprovados em todas as etapas do certame, devidamente publicado no dia 15/06/2012 

no Jornal A Verdade Regional na página12, e no do 16/06/2012 no Jornal Tribuna Regional & Jarinu na página 07, 

HOMOLOGA para que produza seus regulares efeitos de direito, objeto do Concurso Público Edital nº 02/2012 para os 

cargos de: Médico Cardiologista (20 horas), Médico Clínico Geral (20 horas), Médico Especialista em Saúde 

Mental (20 horas), Médico Geriatra (20 horas), Médico Ginecologista (20 horas), Médico Ginecologista 

Especialista em Adolescentes (20 horas), Médico Hebiatra (20 horas), Médico Infectologista (20 horas), Médico 

Neurologista (20 horas), Médico Oncologista (20 horas), Médico Ortopedista (20 horas), Médico Pediatra (20 

horas), Médico Pediatra Socorrista (Plantão de 12 horas), Médico Psiquiatra (20 horas), Médico Socorrista 

(Plantão de 12 horas) e Médico Urologista (20 horas), preenchendo todos os requisitos necessários quanto à 

conclusão dos trabalhos relativos ao Concurso Público Edital n° 02/2012, cumprindo todas as etapas previstas, prazos 

recursais e demais exigências constantes do Edital. 

O prazo de validade do Concurso Público Edital n° 02/2012 será de dois anos, contados da data desta 

homologação, e de acordo com os critérios de conveniência e oportunidade da Prefeitura Municipal de Jarinu, 

prorrogável uma vez, por igual período, conforme Item 9.4 do Edital do Concurso Público n. 02/2012 e Inciso III, do 

Artigo 37, da Seção I, do Capítulo VII da Constituição Federal. 

 

E para que chegue ao conhecimento dos interessados, publique-se o presente Edital. 

 

 

Jarinu, 22 de junho de 2012. 

 

 

Maria de Fátima de Moura Lorencini 
Prefeita Municipal de Jarinu/SP 

 
 


