COMUNICADO
PROCESSO SELETIVO N° 007/2014

A MGA CONCURSOS, como organizadora e realizador do Processo Seletivo nno uso de suas
atribuições legais, resolve tornar pública o presente COMUNICADO nos seguintes termos:

A MGA CONCURSOS vem por meio da presente COMUNICAR a todos os candidatos do
Processo Seletivo nº 07/2014 da Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito-SP., que por motivos de ordem
técnica não pôde disponibilizar o Edital de Resultado Final no prazo anteriormente previsto para que
ocorresse as atribuições das aulas conforme o Edital de Convocação anteriormente publicado.

A MGA CONCURSOS esclarece que está dispendendo todos os esforços no sentido de
divulgar o resultado final o mais brevemente possível e pede a todos os candidatos que acompanhem
todas as publicações em nosso site.

A MGA CONCURSOS lamenta o transtorno ocasionado aos candidatos, lembrando que
sempre buscamos zelar por nosso maior patrimônio que são nossos clientes, nós somos aqueles que
buscam satisfazer apenas suas ambições pessoais, por isso trabalhamos todos os dias com o objetivo de
promover e realizar concursos públicos com eficiência e transparência, permitindo aos candidatos
alcançarem suas aspirações para as quais tanto se dedicaram: ingressar na carreira pública, selecionar a
melhor opção para o órgão público afim de promover uma administração pública cada vez mais eficiente,
transparente e acreditada.

Assim, fica revogada a convocação anteriormente prevista no dia 31/01/2015 a partir das
07:00 para os cargos de Professor de Educação Básica I e a partir das 09:00 para os cargos de
Professor de Educação Básica II na Escola Municipal Professora Lélia Cecilia Torrezan Galdino Lucato,
Rua Jornalista Sebastião Macedo, 430, Centro - Ribeirão Bonito - SP, para participarem das atribuições
das aulas. Sendo publicada a qualquer momento a nova convocação.

Para
dar
publicidade
ao
ato,
faz
baixar
o
presente
Edital
www.mgaconcursospublicos.com.br e nos meios oficiais do Município de Ribeirão Bonito- SP.

no

site

Ribeirão Bonito - SP, 30 de janeiro de 2015.
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