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O MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob nº: 

45.511.847/0001–79, com sede administrativa na Rua Coelho Neto, nº 73, Vila São Paulo, Município e Comarca de 

Araçatuba, Estado de São Paulo, neste ato representado por seu Prefeito Municipal APARECIDO SÉRIO DA SILVA, 

depois de ouvida a Comissão Especial de Concurso Público, e, no pleno uso de suas atribuições legais, CONSIDERANDO 

a regularidade dos resultados finais apresentados, nos termos da legislação vigente e do Princípio da Publicidade, 

HOMOLOGA o resultado final do concurso público N.º: 02/2013, cujas listas dos cargos são enumerados, a saber:  1. 

Agente de desenvolvimento infantil; 2. Almoxarife; 3. Biólogo;  4. Dentista; 5. Diretor de Escola; 6. Educador de saúde 

pública; 7. Fonoaudiólogo educacional; 8. Guarda Municipal masculino; 9. Médico (anestesiologista); 10. Médico 

(eletroencefalografista); 11. Médico (ginecologista/obstetra); 12. Médico (plantonista); 13. Médico (oftalmologista);  14. 

Procurador; 15. Professor de Educação básica – PEB II – Artes;  16. Professor de Educação básica II – PEB II – Educação 

especial; 17. Professor de Educação básica – PEB II – Educação física; 18. Supervisor de Ensino e 19. Telefonista. 

Informa ainda que, os demais candidatos que porventura não constem das listas homologadas, foram 

automaticamente desclassificados por não terem atingido 50% (cinquenta por cento) dos pontos válidos nas provas 

objetivas conforme Edital de Concurso Público n.º: 02/2013.  

Em atendimento ao princípio da eficiência, os candidatos aprovados até o número de vagas previstas no 

Edital, ficam ainda cientificados a diligenciarem na separação e organização dos documentos necessários a oportuna 

nomeação.  

E assim, para que se deem os fins de direito e chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente 

Edital que vai publicado nesta data no site: www.concursospublica.com.br e www.aracatuba.sp.gov.br, em mural 

junto ao Setor de Recursos Humanos desta Municipalidade e ainda em jornal de grande circulação local/regional.  

 

 

Prefeitura Municipal de Araçatuba/SP, em 10 de dezembro de 2013. 
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