
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINA
PROCESSO SELETIVO Nº 01/2022

EDITAL DE ABERTURA RESUMIDO    
O Prefeito Municipal de Colina, faz saber que, em vista do disposto no art. 37, inciso II 

da Constituição da República Federativa do Brasil, na Lei Orgânica do Município de Colina 
e Leis Municipais vigentes, realizará Processo Seletivo de Provas Objetivas para o preenchi-
mento dos Cargos Públicos criados no quadro de cargos do Prefeitura Municipal de Colina. 

O presente Processo Seletivo destina-se aos Cargos previstos neste Edital e para 
o preenchimento efetivo de outras vagas que surgirem durante o período de validade 
deste Processo Seletivo ou ainda para outras vagas que forem criadas e necessárias a 
Administração Municipal.

As INSCRIÇÕES serão realizadas somente pela INTERNET, diretamente pelo can-
didato no site www.aptaconcursos.com.br, de 06 a 19 de junho de 2022. 

Todas as divulgações e informações sobre o presente Processo Seletivo serão dispo-
nibilizadas no site www.aptaconcursos.com.br, a partir da data de abertura das inscri-
ções, portanto é de inteira responsabilidade dos candidatos o acompanhamento de todas 
as publicações. Segue a tabela dos Cargos:

Colina, 06 de junho de 2022

DIAB TAHA - Prefeito Municipal
Medidas: 3 colunas x 34 cm | Valor:  R$ 708,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINA
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2022

EDITAL DE ABERTURA RESUMIDO    
O Prefeito Municipal de Colina, faz saber que, em vista do disposto no 

art. 37, inciso II da Constituição da República Federativa do Brasil, na Lei 
Orgânica do Município de Colina e Leis Municipais vigentes, realizará 
Concurso Público de Provas Objetivas para o preenchimento dos Cargos 
Públicos criados no quadro de cargos do Prefeitura Municipal de Colina. 

O presente Concurso Público destina-se aos Cargos previstos neste 
Edital e para o preenchimento efetivo de outras vagas que surgirem du-
rante o período de validade deste Concurso Público ou ainda para outras 
vagas que forem criadas e necessárias a Administração Municipal.

As INSCRIÇÕES serão realizadas somente pela INTERNET, direta-
mente pelo candidato no site www.aptaconcursos.com.br, de 06 de junho 
a 07 de julho de 2022. 

Todas as divulgações e informações sobre o presente Concurso Públi-
co serão disponibilizadas no site www.aptaconcursos.com.br, a partir da 
data de abertura das inscrições, portanto é de inteira responsabilidade dos 
candidatos o acompanhamento de todas as publicações. Segue a tabela 
dos Cargos:

Colina, 06 de junho de 2022

DIAB TAHA - Prefeito Municipal
Medidas: 3 colunas x 20 cm | Valor:  R$ 417,00

O Presidente do CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO DE CO-
LINA – COMTUR, CONVIDA todos os seus membros para comparece-
rem na reunião ordinária deste Conselho, que será realizada no dia 15 
de junho de 2022, quinta-feira, às 14h00 no Auditório da Secretaria Mu-
nicipal de Educação e Cultura, na Rua Sete de setembro, n°606, Centro, 
nos termos da Lei nº 2495 de 10/11/2005, alterada pela Lei Municipal 
3218, de 18 de outubro de 2017 e pela Lei Municipal 3313, de 23 de 
Agosto de 2018, para tratar da seguinte pauta:

• Eleição de conselheiros - Gestão 2022/2024; Eleição de Direto-
ria Executiva – Gestão 2022/2024.

Poderão participar os membros do COMTUR e público em geral, a 
saber:

REPRESENTANTES DO PODER PÚBLICO
Turismo; Cultura; Educação; Meio Ambiente; Câmara Municipal.

REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL 
Meios de Hospedagem; Restaurantes e Bares; Produtores de Eventos; 

Guias de Turismo; Proprietários de Postos de Combustíveis; Artesãos; 
Urbanistas; Rotary Clube; Imprensa; Clubes e Associações; Ordem dos 
Advogados do Brasil.

Colina, 07 de junho de 2022

GILBERTO GONÇALVES - Presidente do COMTUR

CONSELHO MUNICIPAL DE 
TURISMO

COLINA - SP

Medidas: 3 colunas x 13,5 cm | Valor:  R$  281,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORANDI
PROCESSO SELETIVO - 01/2022

ORGANIZAÇÃO: PCN CONCURSOS PÚBLICOS
CLASSIFICAÇÃO FINAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORANDI
EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
EDITAL Nº 01/2022

Sílvio Vaz de Lima, Prefeito Municipal, no desempe-
nho de suas atribuições legais e em conformidade com 
o Edital nº 01/2022 do Processo Seletivo Simplificado, 
HOMOLOGA expressamente o resultado final do certa-
me em tela da Prefeitura Municipal de Jaborandi, para 
provimento da Função de MOTORISTA relacionada nas 
referidas classificações finais.

Prefeitura do Município de JABORANDI

JABORANDI – SP em 03 de junho de 2022

SÍLVIO VAZ DE ALMEIDA - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORANDI
EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - EDITAL Nº 02/2022

O Prefeito do Município de Jaborandi, Estado de São Paulo, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pela legislação em vigor, e após a verificação de regularidade das 
inscrições dos candidatos abaixo listados, homologa as mesmas conforme segue:

JABORANDI – SP em 07 de junho de 2022

SÍLVIO VAZ DE ALMEIDA - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORANDI
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS 

OBJETIVAS E DE TÍTULOS PROCESSO 
SELETIVO SIMPLIFICADO - EDITAL Nº 02/2022

O Prefeito Municipal de Jaborandi, Estado de São Paulo, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor 
e em conformidade com o Edital Nº 02/2022 do Processo Seletivo 
Simplificado, CONVOCA todos os candidatos inscritos no referi-
do certame para comparecer no local, dia e horário abaixo para a 
realização das provas objetivas e de títulos, conforme segue:

Com o objetivo de minimizar a possibilidade de contágio pelo 
novo coronavirus, os candidatos serão submetidos ao processo de ve-
rificação da temperatura corporal quando do acesso ao local de apli-
cação das provas, os candidatos que apresentarem uma temperatura 
corporal acima de 37,5º C não poderão realizar as provas por conta do 
risco de contaminação dos demais candidatos e equipe de aplicadores.

Os candidatos ficam desobrigados do uso de máscaras durante o 
período de realização das provas em função do Decreto Estadual nº 
66.575 de 17 de março de 2022 que desobriga o uso de máscaras em 
ambientes fechados, ficando assim a opção de usar ou não a máscara 
a critério do candidato.

Os candidatos deverão comparecer com 30 (trinta) minutos 
de antecedência, portando a documento oficial de identificação 
com foto, sem o qual não será possível a realização das provas.

Os portões do local de provas serão fechados às 09 horas, após 
o fechamento dos portões não será permitido o acesso ao local.

JABORANDI – SP em 07 de junho de 2022

SÍLVIO VAZ DE ALMEIDA - Prefeito Municipal


