
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE CANANÉIA - SP 
CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DE VAGA 

EDITAL Nº 001/2021 
 

            

                              PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE CANANÉIA - SP - CONCURSO PÚBLICO - Nº 001/2021                                             Página 1 de 1 

HOMOLOGAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO 
 
A Prefeitura Municipal da Estância de Cananéia - SP, pessoa jurídica de direito público, tendo em vista o 

resultado apresentado pela empresa Dédalus Concursos que regeu o presente certame torna público, que 

nesta data HOMOLOGA o Concurso Público para Preenchimento de Vaga 001/2021 realizado para 

preencher as vagas disponíveis e formação de cadastro reserva, de acordo com artigo 37, inciso II da 

Constituição Federal de 5 de outubro de 1988, Lei Municipal Complementar nº 064/2011, Lei Municipal nº 

2.349/2021 e em atendimento à decisão judicial proferida nos autos da Ação Civil Pública nº 0010831-

33.2015.5.15.0069, Vara do Trabalho de Registro, Tribunal Regional do Trabalho da 15º Região, para o cargo 

de: TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO. 

  
A partir da data de divulgação do resultado final do Concurso Público para Preenchimento de Vaga, o 

candidato classificado será convocado por e-mail informando de todas as condições e datas referentes à 

apresentação do candidato convocado para admissão. Devendo o candidato manifestar o seu interesse no 

prazo fixado, apresentando a documentação e exames necessários, cujo não cumprimento implicará em 

desistência. Poderá a Prefeitura, a título complementar, realizar a comunicação em seu site, por e-mail ou 

ainda por telefone. O candidato aprovado fica obrigado a submeter-se a perícia médica, que confirme a 

capacidade física e mental do mesmo para a posse e exercício do cargo de provimento específico a que se 

submeteu em Concurso Público para Preenchimento de Vaga. É facultado a Prefeitura Municipal da Estância 

de Cananéia exigir dos candidatos classificados, além da documentação prevista em Lei, o que mais julgar 

necessário para sua admissão. Para efeito da admissão, o candidato classificado e convocado, fica sujeito à 

aprovação do exame médico que avaliará a capacidade física e mental, de acordo com as especificidades do 

trabalho.  

 

Não caberão mais recursos contra o resultado definitivo ora divulgado.  

 
 
 

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 
 
 

Cananéia, 15 de dezembro de 2021. 
 
 
 

ROBSON DA SILVA LEONEL 
PREFEITO MUNICIPAL 


