
A Prefeitura Municipal de Pedregulho, Estado de São Paulo, torna pública a relação
Preliminar dos aprovados no Processo Seletivo realizado no dia 24 de julho de 2022,
para as funções: PEB II de Artes, Professor de Educação Física, Professor de Educação Infan-
til, Professor de Ensino Fundamental 1ª à 4ª Séries e EJA e Professor de Inglês, classificados
em ordem decrescente de notas, conforme Edital de Processo Seletivo 001/2022 de
24 de junho de 2022, a saber:



A nota dos candidatos não aprovados está disponível para consulta na sede da Prefeitura Muni-
cipal de Pedregulho/SP e no site www.consesp.com.br .

Ao Senhor:

WENDER DOS PASSOS CALIXTO.
 
A PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO, na pessoa de seu Procu-
rador Jurídico Dr. Rodrigo Pereira Martins, vem por meio deste, e, em atendimento aos princípi-
os que norteiam a Administração Pública, COMUNICAR que em razão de o senhor ter deixado
de comparecer ao trabalho desde o dia 01.08.2022, sem apresentar qualquer justificativa,
serve a presente para comunicá-lo que estamos-lhe concedendo o prazo de 48 horas, a contar
da Publicação deste no Diário Oficial do Município, para que reinicie suas atividades ou
justifique suas ausências ao trabalho, sob pena de responsabilidade administrativa, civil e crimi-
nal, sem prejuízo de comunicação dos fatos ao Ministério Público do Estado de São Paulo, para
que adote as providências que se fizerem necessárias.

Pedregulho, 03 de Agosto de 2022.



Ao Senhor:

WILSON FERREIRA MACHADO.
 
A PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO, na pessoa de seu Procu-
rador Jurídico Dr. Rodrigo Pereira Martins, vem por meio deste, e, em atendimento aos princípi-
os que norteiam a Administração Pública, COMUNICAR que em razão de o senhor ter deixado
de comparecer ao trabalho desde o dia 15.07.2022, sem apresentar qualquer justificativa,
serve a presente para comunicá-lo que estamos-lhe concedendo o prazo de 48 horas, a contar
da Publicação deste no Diário Oficial do Município, para que reinicie suas atividades e/ou
justifique suas ausências ao trabalho, sob pena de responsabilidade administrativa, civil e crimi-
nal, sem prejuízo de comunicação dos fatos ao Ministério Público do Estado de São Paulo para
que adote as providências que se fizerem necessárias.


