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PREFEITuRA MUNICIPAL DE Luís ALVES
E.Q!TAL Qf: CONCUR~O PÚBLICO N" 00112002
O Prefeito Municipal de Luís Alves, no uso de suas

atribuições, através da Secretaria Municipal de Administração, de acordo
com o estabelecido pelo artigo 37, inciso li, da Constituição Federal.
FAZ SABER a todosos interessados que se encontram abertas, no
penedo de 2& à 30 de janeiro do corrente, inscrições para o
"roNCURSO i>ÚBUCO", desnnado 00 preeachinento de cargos de
provinento efetivo do Quadro de Pessoal do Serviço Público MUIlicipaJ,
p:\."a as seguintes categorias: motorista; operador de máquina; operãrio
braçal; vigia; zeladora; cozinheira; rronitora: professor para atuar de 5" à
8" série do ensino fundamental uas disciplinas de: matemática; português;
ciências: história; geografia; educaçâo física; inglês.

" Maiores informações e 11 Integra "do presente EdiLal está à
disposição' dos interessados na Secretaria de Administração Municipal,
sito à Rua 18 de: julho 1204 "Prefeitura Municipal" centro, no horário de
expedie nte.

'U!.~M'Its. em ()'(,t.o. iíl.l\e\tc de lC<ll.
Erito Gidow Netl)} l'rdtitll "Muniúpll)
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Concurso Público nO 001{2002

o Prefeito Municipal de Luís Alves. no uso de suas atribuições, através da Secretaria Municipal de
ão, de acordo com o estabelecido pelo artigo 37, inciso lI, da Constituição Federal, FAZSABER

~ . -:s os interessados que se encontram abertas, no período de 28 a 30 de janeiro do corrente, inscrições
---.. :: ·CONCURSO PÚBUCO", destinado ao preenchimento de cargos de provimento efetivo do Quadro

:=essoa: do Serviço Público Municipal, para as seguintes categorias: Motorista, Operador de Máquina,
_ .~- Braçal, Vigia, Zeladora, Cozinheira, Monitora, Professor para atuar de 5" a 8" série do Ensino

-, ezt ,nas disciplinas de: Matemática, Português, Ciências, História, Geografia, Educação Fisica e

= -es :nformações e a íntegra do presente Edital está a disposição dos interessados na Secretaria de
tra ão Municipal, sito a Rua 18 de Julho 1204 - "Prefeitura Municipal" - centro, no horário de

_-ves, em 8 de janeiro de 2002,

I
__.____. ..J----------------------


