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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 27/2022 

 
A Prefeitura Municipal de Potim, no uso de suas atribuições legais, CONVOCA os candidatos classificados no Concurso 

Público 01/2019 para preenchimento de vaga, sob o Regime da Consolidação do Trabalho, conforme listagem abaixo, 

a comparecer no dia 16/11/2022 as 09:00 horas, na Diretoria de Gestão de Recursos Humanos da Prefeitura 
Municipal de Potim sito à Praça Miguel Correia dos Ouros, 101, Centro, Potim, SP, para fins de encaminhamento, no 

mesmo dia, para exames médicos admissionais e entrega dos documentos e exames médicos exigidos no Item 10.14 
do Edital de Concurso Público 01/2019: 

 
CONCURSO PUBLICO 01/2019 

 
 
CARGO: AGENTE DE CRECHE 
Georgia Sheyla Tosta de Oliveira – inscrição 35.430 – 30ª colocada 
Joyce Cristiane Santos Jaroceski da Silva – inscrição 34.791 – 31ª colocada 
 
CARGO: MONITOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 
Patrícia Aparecida Rocha Lopes da Silva – inscrição 36.060 – 14ª colocada 
 
 
 

Os candidatos deverão comparecer nos dias e horários marcados, de posse do documento de identidade. 
Os candidatos classificados somente tomarão posse no cargo após aprovação no exame médico que será realizado no 

dia 17/11/2022 pelo setor de Medicina do Trabalho da Prefeitura Municipal de Potim, conforme Item 10.12 do Edital de 

Concurso Público 01/2019. 
Em atendimento ao disposto no item 10.15 do Edital do Concurso Público 01/2019 os candidatos acima relacionados 

serão convocados através de correspondência encaminhada para o endereço fornecido pelo candidato no ato da 
inscrição e este Edital será fixado no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Potim e publicado no site oficial da 

Prefeitura Municipal de Potim – www.potim.sp.gov.br  

 
O não comparecimento no dia e horário marcado será interpretado como desistência por parte do(a) 

candidato(a) com a consequente chamada do(a) próximo(a) candidato(a) obedecida a ordem de 
classificação.  

 
Potim, 03 de Novembro de 2022 

 

 
 

ERICA SOLER SANTOS DE OLIVEIRA 
Prefeita Municipal 
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