
DEPARTAMENTO  DE  RECURSOS  HUMANOS
CONVOCAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO 01/2018
EDITAL  N º  14/DRH/2019
Ficam as candidatas aprovadas do Concurso Público do Edital nº 
01/2018 do Processo de nº 1735/DRH/2018, para o cargo de 
provimento efetivo de Enfermeiro Padrão, constante do Edital de 
Divulgação da Classificação relacionadas abaixo, CONVOCADAS 
a comparecer nesta repartição municipal, no prazo de Dez (10) 
dias, a contar da data de publicação deste Edital, para tratar de 
assuntos relativos ao preenchimento de vaga. 
O não comparecimento no prazo estipulado implicará a renúncia 
tácita do convocado e, consequentemente, a perda do direito à 
nomeação ao cargo para o qual o candidato foi aprovado.
Caso não tenha interesse, comparecer no mesmo prazo para 
preenchimento do temo de desistência da vaga.

Piracaia, 24 de maio de 2.019 
Lília Santos Silva
Diretora Depto. de Recursos Humanos

DEPARTAMENTO  DE  RECURSOS  HUMANOS
CONVOCAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO 01/2018
EDITAL  N º  15 /DRH/2019
Ficam os candidatos aprovados do Concurso Público do Edital nº 
01/2018 do Processo de nº 1735/DRH/2018, para o cargo de 
provimento efetivo de Médico Clínico Geral, constante do Edital 
de Divulgação da Classificação relacionados abaixo, 
CONVOCADOS a comparecer nesta repartição municipal, no 
prazo de Dez (10) dias, a contar da data de publicação deste 
Edital, para tratar de assuntos relativos ao preenchimento de 
vaga. 
O não comparecimento no prazo estipulado implicará a renúncia 
tácita do convocado e, consequentemente, a perda do direito à 
nomeação ao cargo para o qual o candidato foi aprovado.
Caso não tenha interesse, comparecer no mesmo prazo para 
preenchimento do temo de desistência da vaga.

Piracaia, 24 de maio de 2.019 
Lília Santos Silva
Diretora Depto de Recursos Humanos

DEPARTAMENTO  DE  RECURSOS  HUMANOS
CONVOCAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO 01/2018
EDITAL  N º  16/DRH/2019
Fica a candidata aprovada do Concurso Público do Edital nº 
01/2018 do Processo de nº 1735/DRH/2018, para o cargo de 
provimento efetivo de Médico Dermatologista, constante do 
Edital de Divulgação da Classificação relacionada abaixo, 
CONVOCADA a comparecer nesta repartição municipal, no prazo 
de Dez (10) dias, a contar da data de publicação deste Edital, 

EDITAIS REPUBLICADOS POR INCORREÇÃO

DEPARTAMENTO DE  RECURSOS  HUMANOS
CONVOCAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO 01/2018
EDITAL  N º 12/DRH/2019
Ficam os candidatos aprovados do Concurso Público do Edital nº 
01/2018 do Processo de nº 1735/DRH/2018, para o cargo de 
provimento efetivo de Auxiliar de Farmácia, constante do Edital de 
Divulgação da Classificação relacionados abaixo, CONVOCADOS a 
comparecer nesta repartição municipal, no prazo de Dez (10) dias, a 
contar da data de publicação deste Edital, para tratar de assuntos 
relativos ao preenchimento de vaga. 
O não comparecimento no prazo estipulado implicará a renúncia 
tácita do convocado e, consequentemente, a perda do direito à 
nomeação ao cargo para o qual o candidato foi aprovado.
Caso não tenha interesse, comparecer no mesmo prazo para 
preenchimento do temo de desistência da vaga.

Piracaia, 24 de maio de 2.019 
Lília Santos Silva
Diretora Depto de Recursos Humanos

DEPARTAMENTO  DE  RECURSOS  HUMANOS
CONVOCAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO 01/2018
EDITAL  N º  13/DRH/2019
Fica a candidata aprovada do Concurso Público do Edital nº 
01/2018 do Processo de nº 1735/DRH/2018, para o cargo de 
provimento efetivo de Auxiliar de Saúde Bucal, constante do Edital 
de Divulgação da Classificação relacionada abaixo, CONVOCADA a 
comparecer nesta repartição municipal, no prazo de Dez (10) dias, a 
contar da data de publicação deste Edital, para tratar de assuntos 
relativos ao preenchimento de vaga. 
O não comparecimento no prazo estipulado implicará a renúncia 
tácita do convocado e, consequentemente, a perda do direito à 
nomeação ao cargo para o qual o candidato foi aprovado.
Caso não tenha interesse, comparecer no mesmo prazo para 
preenchimento do temo de desistência da vaga.

Piracaia, 24 de maio de 2.019 
Lília Santos Silva
Diretora Depto de Recursos Humanos

ATOS DO PODER EXECUTIVO
GABINETE DO PREFEITO
O Prefeito do Município de Piracaia Dr. José Silvino Cintra assinou 
os seguintes atos oficiais: 
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EDITAIS

Nº NOME RG. 

1º REINALDO ANDRÉ DA SILVA 577476890 

2º LEYVISON MEDEIROS REIS 57517030-x 

 

Nº NOME RG. 

1º BÁRBARA APARECIDA PINHEIRO 497352333 

 

Nº NOME RG. 

1º CICERA SARAIVA DE SOUZA 20073780647 

2º NADIA MAYUMI TAGOMORE 350687390 

 

Nº NOME RG. 

1º MARCELO SILVA DE SOUZA 328369160 

2º DANNY MARIA URSI 434691756 

 



DEPARTAMENTO DE  RECURSOS  HUMANOS
CONVOCAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO 01/2018
EDITAL  N º  19/DRH/2019
Fica a candidata aprovada do Concurso Público do Edital nº 
01/2018 do Processo de nº 1735/DRH/2018, para o cargo de 
provimento efetivo de Médico Otorrinolaringologista, constante 
do Edital de Divulgação da Classificação relacionada abaixo, 
CONVOCADA a comparecer nesta repartição municipal, no prazo 
de Dez (10) dias, a contar da data de publicação deste Edital, 
para tratar de assuntos relativos ao preenchimento de vaga. 
O não comparecimento no prazo estipulado implicará a renúncia 
tácita da convocada e, consequentemente, a perda do direito à 
nomeação ao cargo para o qual a candidata foi aprovada.
Caso não tenha interesse, comparecer no mesmo prazo para 
preenchimento do temo de desistência da vaga.

Piracaia, 24 de maio de 2.019 
Lília Santos Silva
Diretora Depto de Recursos Humanos

DEPARTAMENTO DE  RECURSOS  HUMANOS
CONVOCAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO 01/2018
EDITAL  N º  20/DRH/2019
Fica o candidato aprovado do Concurso Público do Edital nº 
01/2018 do Processo de nº 1735/DRH/2018, para o cargo de 
provimento efetivo de Médico Ultrassonografista, constante do 
Edital de Divulgação da Classificação relacionado abaixo, 
CONVOCADO a comparecer nesta repartição municipal, no prazo 
de Dez (10) dias, a contar da data de publicação deste Edital, 
para tratar de assuntos relativos ao preenchimento de vaga. 
O não comparecimento no prazo estipulado implicará a renúncia 
tácita do convocado e, consequentemente, a perda do direito à 
nomeação ao cargo para o qual o candidato foi aprovado.
Caso não tenha interesse, comparecer no mesmo prazo para 
preenchimento do temo de desistência da vaga.

Piracaia, 24 de maio de 2.019 
Lília Santos Silva
Diretora Depto de Recursos Humanos

DEPARTAMENTO  DE RECURSOS  HUMANOS
CONVOCAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO 01/2018
EDITAL  N º  21/DRH/2019
Ficam os candidatos aprovados do Concurso Público do Edital nº 
01/2018 do Processo de nº 1735/DRH/2018, para o cargo de 
provimento efetivo de Motorista Ambulância (SAMU), constante 
do Edital de Divulgação da Classificação relacionados abaixo, 
CONVOCADOS a comparecer nesta repartição municipal, no 
prazo de Dez (10) dias, a contar da data de publicação deste 
Edital, para tratar de assuntos relativos ao preenchimento de 
vaga. 
O não comparecimento no prazo estipulado implicará a renúncia tácita 
do convocado e, consequentemente, a perda do direito à nomeação ao 
cargo para o qual o candidato foi aprovado.
Caso não tenha interesse, comparecer no mesmo prazo para 
preenchimento do temo de desistência da vaga.

para tratar de assuntos relativos ao preenchimento de vaga. 
O não comparecimento no prazo estipulado implicará a renúncia 
tácita do convocado e, consequentemente, a perda do direito à 
nomeação ao cargo para o qual o candidato foi aprovado.
Caso não tenha interesse, comparecer no mesmo prazo para 
preenchimento do temo de desistência da vaga.

Piracaia, 24 de maio de 2.019 
Lília Santos Silva
Diretora Depto. de Recursos Humanos

DEPARTAMENTO  DE RECURSOS  HUMANOS
CONVOCAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO 01/2018
EDITAL  N º  17/DRH/2019
Fica a candidata aprovada do Concurso Público do Edital nº 
01/2018 do Processo de nº 1735/DRH/2018, para o cargo de 
provimento efetivo de Médico Ginecologista, constante do Edital de 
Divulgação da Classificação relacionada abaixo, CONVOCADA a 
comparecer nesta repartição municipal, no prazo de Dez (10) dias, a 
contar da data de publicação deste Edital, para tratar de assuntos 
relativos ao preenchimento de vaga. 
O não comparecimento no prazo estipulado implicará a renúncia 
tácita da convocada e, consequentemente, a perda do direito à 
nomeação ao cargo para o qual a candidata foi aprovada.
Caso não tenha interesse, comparecer no mesmo prazo para 
preenchimento do temo de desistência da vaga.

Piracaia, 24 de maio de 2.019 
Lília Santos Silva
Diretora Depto de Recursos Humanos

DEPARTAMENTO  DE  RECURSOS  HUMANOS
CONVOCAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO 01/2018
EDITAL  N º  18/DRH/2019
Fica o candidato aprovado do Concurso Público do Edital nº 
01/2018 do Processo de nº 1735/DRH/2018, para o cargo de 
provimento efetivo de Médico Oftalmologista, constante do Edital 
de Divulgação da Classificação relacionado abaixo, CONVOCADO a 
comparecer nesta repartição municipal, no prazo de Dez (10) dias, a 
contar da data de publicação deste Edital, para tratar de assuntos 
relativos ao preenchimento de vaga. 
O não comparecimento no prazo estipulado implicará a renúncia 
tácita do convocado e, consequentemente, a perda do direito à 
nomeação ao cargo para o qual o candidato foi aprovado.
Caso não tenha interesse, comparecer no mesmo prazo para 
preenchimento do temo de desistência da vaga.

Piracaia, 24 de maio de 2.019 
Lília Santos Silva
Diretora Depto. de Recursos Humanos
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Nº NOME RG. 

1º JOANA FARIA LOPES DOS SANTOS DE SOUZA 572694428 

 

Nº NOME RG. 

1º MILENA MARCHIORI SILVA 29101317X 

 

Nº NOME RG. 

1º NIVALDO DE ASSUMPÇÃO 60868685 

 

Nº NOME RG.  

1º LETICIA WEBER WÄCHTER 3076744551  

 

Nº NOME RG. 

1º AMÉRICO AUGUSTO LEMOS DE OLIVEIRA 81964 
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Piracaia, 24 de maio de 2.019 
Lília Santos Silva
Diretora Depto de Recursos Humanos

DEPARTAMENTO  DE  RECURSOS  HUMANOS
CONVOCAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO 01/2018
EDITAL  N º  22/DRH/2019
Ficam os candidatos aprovados do Concurso Público do Edital nº 
01/2018 do Processo de nº 1735/DRH/2018, para o cargo de 
provimento efetivo de Recepcionista, constante do Edital de 
Divulgação da Classificação relacionados abaixo, CONVOCADOS a 
comparecer nesta repartição municipal, no prazo de Dez (10) dias, a 
contar da data de publicação deste Edital, para tratar de assuntos 
relativos ao preenchimento de vaga. 
O não comparecimento no prazo estipulado implicará a renúncia 
tácita do convocado e, consequentemente, a perda do direito à 
nomeação ao cargo para o qual o candidato foi aprovado.
Caso não tenha interesse, comparecer no mesmo prazo para 
preenchimento do temo de desistência da vaga.

Piracaia, 24 de maio de 2.019 
Lília Santos Silva
Diretora Depto de Recursos Humanos

DEPARTAMENTO  DE  RECURSOS  HUMANOS
CONVOCAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO 01/2018
EDITAL  N º  23/DRH/2019
Ficam as candidatas aprovadas do Concurso Público do Edital nº 
01/2018 do Processo de nº 1735/DRH/2018, para o cargo de 
provimento efetivo de Técnico em enfermagem (UBS), constante do 
Edital de Divulgação da Classificação relacionadas abaixo, 
CONVOCADAS a comparecer nesta repartição municipal, no prazo 
de Dez (10) dias, a contar da data de publicação deste Edital, para 
tratar de assuntos relativos ao preenchimento de vaga. 
O não comparecimento no prazo estipulado implicará a renúncia 
tácita do convocado e, consequentemente, a perda do direito à 
nomeação ao cargo para o qual o candidato foi aprovado.
Caso não tenha interesse, comparecer no mesmo prazo para 
preenchimento do temo de desistência da vaga.

Piracaia, 24 de maio de 2.019 
Lília Santos Silva
Diretora Depto de Recursos Humanos

DEPARTAMENTO DE  RECURSOS  HUMANOS
CONVOCAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO 01/2018
EDITAL  N º  24/DRH/2019
Ficam os candidatos aprovados do Concurso Público do Edital nº 
01/2018 do Processo de nº 1735/DRH/2018, para o cargo de 
provimento efetivo de Técnico em enfermagem (SAMU), 
constante do Edital de Divulgação da Classificação relacionados 
abaixo, CONVOCADOS a comparecer nesta repartição municipal, 
no prazo de Dez (10) dias, a contar da data de publicação deste 
Edital, para tratar de assuntos relativos ao preenchimento de 
vaga. 
O não comparecimento no prazo estipulado implicará a renúncia 
tácita do convocado e, consequentemente, a perda do direito à 
nomeação ao cargo para o qual o candidato foi aprovado.
Caso não tenha interesse, comparecer no mesmo prazo para 
preenchimento do temo de desistência da vaga.

Piracaia, 24 de maio de 2.019 
Lília Santos Silva
Diretora Depto de Recursos Humanos

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
CONVOCAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO 01/2018
EDITAL  N º  25/DRH/2019
Fica a candidata aprovada do Concurso Público do Edital nº 
01/2018 do Processo de nº 1735/DRH/2018, para o cargo de 
provimento efetivo de Técnico em Patologia Clínica, constante do 
Edital de Divulgação da Classificação relacionados abaixo, 
CONVOCADA a comparecer nesta repartição municipal, no prazo 
de Dez (10) dias, a contar da data de publicação deste Edital, 
para tratar de assuntos relativos ao preenchimento de vaga. 
O não comparecimento no prazo estipulado implicará a renúncia 
tácita do convocado e, consequentemente, a perda do direito à 
nomeação ao cargo para o qual o candidato foi aprovado.
Caso não tenha interesse, comparecer no mesmo prazo para 
preenchimento do temo de desistência da vaga.

Piracaia, 24 de maio de 2.019 
Lília Santos Silva
Diretora Depto de Recursos Humanos

DEPARTAMENTO DE  RECURSOS   HUMANOS
CONVOCAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO 01/2018
EDITAL  N º 26/DRH/2019
Fica o candidato aprovado no Concurso Público do Edital nº 
01/2018 do Processo de nº 1735/DRH/2018, para o cargo de 
provimento efetivo de Farmacêutico, constante do Edital de 
Divulgação da Classificação relacionado abaixo, CONVOCADO a 
comparecer nesta repartição municipal, no prazo de Dez (10) 
dias, a contar da data de publicação deste Edital, para tratar de 
assuntos relativos ao preenchimento de vaga. 
O não comparecimento no prazo estipulado implicará a renúncia 

Nº NOME RG. 

1º LUIS HENRIQUE SANCHES DE MIRANDA 41.087.352-4 

2º ADILSON APARECIDO PEREIRA BUENO 22950936-8 

3º RICARDO FELIPE CAMARGO PIRES PIMENTEL 307267313 

4º DANIEL LOPES CAMPOS 001030548 

 

Nº NOME RG. 

1º FELIPE DE FREITAS GARCIA 549362708 

2º LUCAS FERNANDO RODRIGUES 560646239 

3º CRISTIANE POMAR BIANCO 226866142 

 

Nº NOME RG. 

1º SARAH ZAINE MOTA MEDEIROS 453259637 

2º NATALY RAMIRES FRANCO 404485339 

3º ELIZABETH ALVES DE GOIS 13847627-5 

 

Nº NOME RG. 

1º LAURO FRANCISCO DE ASSIS FIGUEREDO 233866875 

2º DEBORA JULIA BACCI 333040181 

3º LEANDRO RIBEIRO 415792770 

4º LAURA THUANY VAZ DE LIMA OLIVEIRA 488327519 

 

Nº NOME RG. 

1º LETÍCIA CESILA LEME 46900169 

 



EXPEDIENTE
 Imprensa Oficial do Município de Piracaia,

 Matriculado no CRCP da Comarca de Piracaia, 
sob n°629, à folha 12, do livro B.

Av. Dr. Cândido Rodrigues, 120 - Centro
Fone: (11) 4036-2040 - Piracaia (SP)

CEP 12970-000

Prefeito Municipal: José Silvino Cintra
Jornalista Responsável: Andressa Nascimento - Mtb: 67547-SP

Expediente de Gabinete: Luciana Bianco
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tácita do convocado e, consequentemente, a perda do direito à 
nomeação ao cargo para o qual o candidato foi aprovado.
Caso não tenha interesse, comparecer no mesmo prazo para 
preenchimento do temo de desistência da vaga.

Piracaia, 24 de maio de 2.019 
Lília Santos Silva
Diretora Depto. de Recursos Humanos

Nº NOME RG. 

2º JOSÉ EDUARDO MENDONÇA LOURENÇO 306097564 
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