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COMUNICADO DE DEFERIMENTO E INDEFERIMENTO  
DAS INSCRIÇÕES 

ATENDIMENTO ESPECIALIZADO – DEFERIDOS – ORDEM ALFABÉTICA  

 

 
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO CLARO 

 

 

A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO CLARO, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pela legislação vigente, torna público os Deferimentos e Indeferimentos das Inscrições do Processo Seletivo 
Simplificado para Estagiários – Edital nº 01/2019. 

Contra o indeferimento das inscrições caberá recurso, no dia 13 de junho de 2019. 

Para recorrer, o candidato deverá utilizar o impresso disposto no Anexo IV do Edital de Abertura, a ser protocolado junto 
ao Departamento de Gestão de Pessoas da Fundação Municipal de Saúde de Rio Claro, no endereço: Rua 06, nº 2572 – 
Santana – Rio Claro/SP, no horário: das 08h30 as 16h00 horas. 

O recurso deverá ser individual, devidamente fundamentado, preenchido todos os dados constantes do formulário e o 
seu questionamento. 

Não serão aceitos recursos interpostos por correspondência (SEDEX, AR, telegrama etc.), fac-símile, correio 

eletrônico ou outro meio que não seja o estabelecido no Edital de Abertura nº 01/2019. 

As decisões dos recursos serão dadas a conhecer, coletivamente, aos pedidos deferidos e indeferidos, por meio do site 

da Fundação Municipal de Saúde de Rio Claro (www.saude.rc.sp.gov.br), a partir das 10h00 horas do dia 14 de 
junho de 2019. 

O Edital de Convocação, em que constará a relação dos candidatos que realizarão a Prova Objetiva, será divulgado no 
site da Fundação Municipal de Saúde de Rio Claro (www.saude.rc.sp.gov.br), e publicado no Diário Oficial do 
Município, disponível através do endereço eletrônico da Prefeitura Municipal de Rio Claro (www.rioclaro.sp.gov.br), no 
dia 14 de junho de 2019. 

E, para que ninguém possa alegar desconhecimento, publique-se. 

Rio Claro/SP, 10 de junho de 2019. 

MARIA CLELIA BAUER 
PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO CLARO 

 
  

 
 

Não houve solicitação. 
 

 
 
 

Não houve solicitação. 

 

INSCRIÇÕES DEFERIDAS COMO JURADO – ORDEM ALFABÉTICA  


