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PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA ESTADO DE SÃO PAULO  

PROCESSO n°. 7323/2017 PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – EDITAL DE ABERTURA 

PROGRAMA DE ESTÁGIO DE FRANCO DA ROCHA 2017 

 

A Prefeitura Municipal de Franco da Rocha, no uso de suas atribuições, torna público, por meio do 

IGDRH, a Decisão dos Recursos Impetrados contra o Resultado da Análise de Solicitação de Isenção de 

Taxa, nos conformes do capítulo V do Edital de Abertura: 

Nº DE PROTOCOLO

 

INSCRIÇÃO

 

STATUS

 

38

 

1271

 

INDEFERIDO

 
40

 

1278

 

INDEFERIDO

 43

 

239

 

INDEFERIDO

 44
 

1399
 

INDEFERIDO
 45

 
1415

 
INDEFERIDO

 

 

1.  O candidato cuja documentação de isenção do valor da taxa de inscrição for indeferida deverá entrar 

no endereço eletrônico    h�ps://igdrh.selecao.net.br/informacoes/6/  até o úl�mo dia válido para 

inscrição, imprimir o seu boleto de pagamento e efetuar o pagamento da taxa. 

2.

 

O INDEFERIMENTO do pedido de isenção de taxa não isenta a responsabilidade do candidato de 

acessar o seu boleto no endereço eletrônico    h�ps://igdrh.selecao.net.br/informacoes/6/ bem como 

acompanhar o status de sua inscrição.

 

3.

 

Deferido o pedido de isenção da taxa de inscrição, o candidato deverá acompanhar o status de sua 

inscrição e aguardar a Convocação para Prova Obje�va.  

4.

 

A fundamentação dos recursos interpostos ficará disponível para consulta individualizada, pelo 

candidato, no endereço eletrônico h�ps://igdrh.selecao.net.br/informacoes/6/ .  

 

Para que não se alegue desconhecimento quanto às regras faz baixar o presente Edital que será publicado 

na íntegra no site h�ps://igdrh.selecao.net.br/informacoes/6/ .   

 

Franco da Rocha, 18 de julho de 2017.  

 

Francisco Daniel Celeguim de Morais  

Prefeito do Município de Franco da Rocha 
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Franco da Rocha, terça-feira, 18 de julho de 2017

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA ESTADO DE SÃO PAULO  

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Processo n° 7241/2017 – Edital nº 01/2017  

FARMÁCIA POPULAR 

 

A Prefeitura Municipal de Franco da Rocha, no uso de suas atribuições, torna público, por meio do 

IGDRH, a Decisão dos Recursos Impetrados contra o Resultado da Análise de Solicitação de Isenção de 

Taxa, nos conformes do capítulo V do Edital de Abertura: 

Nº DE PROTOCOLO

 

INSCRIÇÃO

 

STATUS

 

41

 

391

 

INDEFERIDO

 

 

1.

 

O candidato cuja documentação de isenção do valor da taxa de inscrição for indeferida deverá entrar 

no endereço eletrônico   h�ps://igdrh.selecao.net.br/informacoes/5/  até o úl�mo dia válido para 

inscrição, imprimir o seu boleto de pagamento e efetuar o pagamento da taxa. 

2.

 

O INDEFERIMENTO do pedido de isenção de taxa não isenta a responsabilidade do candidato de 

acessar o seu boleto no endereço eletrônico   h�ps://igdrh.selecao.net.br/informacoes/5/  bem como 

acompanhar o status de sua inscrição.

 

3.

 

Deferido o pedido de isenção da taxa de inscrição, o candidato deverá acompanhar o status de sua 

inscrição e aguardar a Convocação para Prova Obje�va.  

4.

 

A fundamentação dos recursos interpostos ficará disponível para consulta individualizada, pelo 

candidato, no endereço eletrônico h�ps://igdrh.selecao.net.br/informacoes/5/ . 

 Para que não se alegue desconhecimento quanto às regras faz baixar o presente Edital que será publicado 

na íntegra no site  h�ps://igdrh.selecao.net.br/informacoes/5/ . 
 

 

Franco da Rocha, 18 de julho de 2017.  
 

Francisco Daniel Celeguim de Morais  

Prefeito do Município de Franco da Rocha 
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EXPEDIENTE DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Secretaria de Relações Institucionais e Comunicação Social
Av. Liberdade, 250 - Centro - Franco da Rocha/SP

Diagramação:

Dalmir Junior

Franco da Rocha, terça-feira, 18 de julho de 2017

A Prefeitura Municipal de Franco da Rocha torna público, para conhecimento de todos, que a Carta Convite nº 
026/2017, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos 
multiprofissionais em gestão pública, consistentes na orientação governamental preventiva e consultiva para a 
administração municipal, foi declarado DESERTO, pela ausência de interessados na licitação. Portanto a 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FRANCO DA ROCHA, com sede na Avenida Liberdade, n° 250, Centro, torna 
público que REABRIRÁ Licitação Pública na modalidade CARTA CONVITE sob nº 026/2017, objetivando o 
credenciamento de empresas parceiras que manifestem interesse em colaborar com a Secretaria da Fazenda para 
Aquisição de Serviços técnicos multiprofissionais em gestão pública, consistentes na orientação governamental 
preventiva e consultiva para a administração municipal. Será regida Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 
com suas devidas alterações. Os envelopes contendo a documentação serão recebidos no dia 21/07/2017, às 
15h00min.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
 CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 02/2015.

A Prefeitura do Município  de Franco da Rocha, através da Secretaria de Gestão

Pública,  CONVOCA o(as)  candidato(as)  aprovado(as)  no  C   o ncurso  Público –  Edital  n.º

02/2015 PI. Nº 6920/2015, para o cargo abaixo, para comparecer na Diretoria de Gestão de 

Pessoas, sito na Av. Liberdade, n.º 261 – Centro – Franco da Rocha, no d  ia 18 de Julho de

2.017, das 09hs às 16hs, a fim de manifestar interesse na vaga a ser oferecida.
  

CARGO: ENFERMEIRO PSF

Class. Nome Rg.  Assinatura Data

42º ELIETE PRATES OLIVEIRA 33.164.437

43º BIANCA DE CASTRO PIRES 47.927.810-6

O não comparecimento em 03 (três) dias, a contar da convocação, implicará na renúncia do

candidato ao cargo oferecido.

Franco da Rocha, 18 de Julho de 2.017

Francisco Daniel Celeguim de Morais 
Prefeito do Município de Franco da Rocha


