CONTATO - PEREIRAS
De:
Enviado em:
Para:
Assunto:

Departamento Jurídico - Prefeitura de Pereiras <jurid@pereiras.sp.gov.br>
sexta-feira, 15 de setembro de 2017 08:56
'CONTATO - PEREIRAS'
RES: PROTOCOLO DE SOLICITAÇÃO: 013/2017

Prioridade:

Alta

Bom dia Sra. Maria Zilma.
Realmente o concurso para a vaga de contador está sub judice e não temos como prever o prazo que possa demorar
a tramitação do processo em questão. Até mesmo pelo fato de que qualquer das partes do processo poderá
recorrer após uma sentença de primeiro grau.
Cabe salientar que a Sra. poderá acompanhar a tramitação do mesmo pelo site do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, uma vez que a consulta é livre e pública. (https://esaj.tjsp.jus.br/esaj/portal.do?servico=740000 processo nº 1001177-42.2017.8.26.0145). O processo encontra-se no prazo para a parte autora manifestar-se sobre
a contestação apresentada pelo Município.
Sem mais,
atenciosamente.
Departamento Jurídico da Prefeitura Municipal de Pereiras

De: CONTATO - PEREIRAS [mailto:contato@pereiras.sp.gov.br]
Enviada em: sexta-feira, 15 de setembro de 2017 08:19
Para: 'ANDRÉ WILLIAM RIBEIRO'; 'Departamento Jurídico - Prefeitura de Pereiras'
Assunto: PROTOCOLO DE SOLICITAÇÃO: 013/2017

PROTOCOLO DE SOLICITAÇÃO: 013/2017

De: zilma_jordao@hotmail.com [mailto:zilma_jordao@hotmail.com]
Enviada em: quinta-feira, 14 de setembro de 2017 20:33
Para: contato@pereiras.sp.gov.br
Assunto: Mensagem recebida pelo e-SIC da Prefeitura de Pereiras

Sistema Eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão - e-SIC
Nome Completo:

Maria Zilma Ferreira Jordão
1

CPF::

106 196 918 59

Endereço:

rua Doutor José Joaquim Toledo

Númeo:

151

Complemento:
Bairro:

Terras de Santa Maria

CEP:

18530000

Cidade:

Tietê

--- Selecione o Estado ---:

São Paulo

Telefone:

99988468355

E-mail:

zilma_jordao@hotmail.com

Assunto:

Concursos Públicos

Especificações do Pedido:

Olá! Sou maria Zilma Ferreira Jordão e fui aprovada em 4° lugar no concurso público
atual (2017) para o cargo de contador. Fui convocada para assumir o cargo, assinei a
convocação. Fui aprovada nos exames médico,e ao me dirigir com os documentos
necessários para a nomeação, fui informada que a nomeação estava suspensa, devido
a um processo que o candidato anterior estava movendo contra a Prefeitura, (por ter
sido considerado inapto a assumir o mesmo cargo em questão). Pergunto: Qual a
situação atual desse processo? (Estou a mais de um mês hospedada em casa de minha
irmã, na cidade de Tietê - SP, fora de minha casa que fica na cidade de Fortuna,
estado do Maranhão. Desde já, agradeço a compreensão.

Esta mensagem de email contém informações destinadas exclusivamente ao destinatário indicado acima.
Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor notifique o remetente imediatamente e destrua o que foi recebido sem
fazer uma cópia.
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