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RESULTADO pRELtMINAR DE CLASSTFICAçÃO

A Comissão Unica de Avaliação Permanente - CUAP, nomeada pelo Decreto Municipal n" 6906/2019,
em atendimento ao disposto no Edital no 0112019, torna público o Resultado Preliminar de
Classificação (Anexo Vll) e Relaçáo de inscriçôes indeferidas (Anexo Vlll) do Processo Seletivo de
Progressão Funcional, instituÍdo pelas Leis Municipais no 907 e 908/2015.

Os servidores classificados e convocados deverâo apresentar os tÍtulos originais conforme o disposto
no item 10.4 do Edital no 0112019, nos dias 29 e 30 de outubro de2019 (das 08h00 às 12h00 e das
13h30 as 17h00)e dia 31 de outubro de 2019 (das 08h00 às 12h00), no sala anexa ao departamento
de LicitaçÕes da Prefeitura Municipal de Quatro Barras.

Os servidores que apresentaram a declaração constante do Anexo V, nos termos do item 10.4.2,
deverão ainda assim apresentar os originais, uma vez que tal declaração refere-se apenas aos títulos
que náo possuem originais paraa comprovaçâo.

Conforme o disposto no item 9.2 do edital, os servidores foram convocados com base nas
pontuações finais, de acordo com a quantidade de vagas disponíveis em cada cargo, observando-se
os critérios de desempate previstos no item 9.2.1 .

O Anexo Vll contém o Resultado Preliminar de Classificaçáo, sendo que os servidores cuja situação é
"Classificado e Convocado" deverá apresentar os tÍtulos originais, os servidores cuja situaçáo é
"Classificado e aguardando vaga" deverão aguardar a publicação das vagas remanescentes e os
servidores cuja situaçâo é "Desclassificado" náo atingiram os requisitos mínimos para concorrer a
seleção.

O Anexo Vlll contém a "Relação das lnscriçÕes lndeferidas", por terem sido protocoladas em
descordo ao edital.

A náo apresentação dos títulos originais implica na desclassificação do servidor no processo, nos
termos do item 10.4 e 10.6 do edital.

Mantém-se válidos durante todo o processo de avaliação as regras publicadas através do Edital no

01t2019.

Havendo interesse, os servidores poderão solicitar vistas do processo junto a CUAP.

A partir desta data, abre-se prazo de 2 (dois) dias úteis paru a interposição de recursos, nos termos
do edital.

Quatro Barras, 23 de outubro de 2019.
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