PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA - ESTADO DE SÃO PAULO
CONCURSO PÚBLICO – Edital nº 002/2018
A Prefeitura Municipal de Franco da Rocha, pessoa jurídica de direito público, inscrita no Ministério
da Fazenda com CNPJ nº 47.970.769/0001-04, no uso de suas atribuições, torna público, por meio da CKM
Serviços, o Edital de SUSPENSÃO DA REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA PARA OS CARGOS DE TÉCNICO
DESPORTIVO, do Concurso Público – Edital nº 002/2018, para que:

1.

Conste por suspensa a realização da Prova Objetiva para os cargos de TÉCNICO DESPORTIVO, do
Concurso Público – Edital nº 002/2018.

2.

Conforme Processo nº 4500/2018 da Procuradoria Municipal e Ofícios nºs 0218/2018 e 0446/2018
expedido pelo Conselho Regional de Educação Física (CREFI), a Diretoria de Recursos Humanos do
Município de Franco da Rocha, no uso de suas atribuições, decide, por razões de interesse público e,
também, por motivos de conveniência e oportunidade, SUSPENDER a realização da prova objetiva para
os cargos de TÉCNICO DESPORTIVO – Concurso Público – Edital nº 002/2018, para adequar a
nomenclaturas e requisitos para ingresso nos cargos, de acordo com as determinações do respectivo
Conselho de Classe.

3.

O candidato que realizou a inscrição e foi deferido para os cargos de Técnico DESPORTIVO deverá
aguardar as próximas publicações com as orientações para manutenção de sua inscrição, caso
verifique que os novos requisitos exigidos para o cargo são condizentes com sua condição pessoal, ou
peça a restituição do valor pago a título de inscrição no respectivo concurso público.

Para que não se alegue desconhecimento quanto às regras, faz baixar o presente Edital que será
publicado na íntegra no site https://ckmservicos.selecao.net.br/informacoes/27/.

Franco da Rocha, 20 de março de 2018.
Francisco Daniel Celeguim de Morais
Prefeito do Município de Franco da Rocha
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