EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 02/2014
DISPÕE
SOBRE
CONVOCAÇÃO
DE
CANDIDATO APROVADO NO CONCURSO
PÚBLICO N. 001/2013.
O Diretor Presidente do IPREVITA - Instituto de Previdência dos Servidores
Públicos do Município de Itapemirim-ES, nomeado na forma do Decreto n. 5374/2011 e
no uso de suas atribuições legais; e,
Considerando que, o candidato Ricardo Glauber Lima de Souza, não compareceu
dentro do prazo fixado no Edital de Convocação n. 001/2014;
Considerando que, conforme item 12.1 do Edital do Concurso Público, o candidato
que não comparecer à Gerência de Recursos Humanos dentro do prazo de 30 (trinta),
contados da publicação do edital de convocação, será excluído do concurso, devendo ser
convocado o candidato que imediatamente o suceder na ordem de classificação;
RESOLVE
Art. 1º. Fica o candidato abaixo relacionado, aprovado no Concurso Público realizado
em 01 de dezembro de 2013, convocado para fins de entrega da documentação e
agendamento para avaliação médica - conforme disposto no EDITAL Nº 001/2013 de 18
de outubro de 2013.
CARGO
Técnico em Contabilidade

CANDIDATO
Antônia Josefa Alves Jerônimo

Art. 2º. O candidato deverá comparecer na sede do IPREVITA, à Rua Crisanto Araújo,
97 – Centro – Itapemirim-ES (em frente ao SAAE), no período de 17/02/2014 a 19/03/2014,
no horário de 9h as 12h e de 13h as 16h.
Art. 3º. O candidato que não comparecer, dentro do prazo constante do artigo 2º deste
edital, para ser nomeado ou assinar o termo de desistência, será considerado desistente.
Art. 4º. O candidato deverá apresentar os documentos exigidos no item 12.2 do Edital
do Concurso Público, sob pena de tornar a sua convocação sem efeito e será
imediatamente convocado o candidato subsequente.
Art. 5º. Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogando quaisquer
disposições em contrário.
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE
Itapemirim – ES, 14 de fevereiro de 2014.
Wilson Marques Paz
Diretor Presidente

