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candidatos aprovados no Processo Seletivo 001/2021 para apresentação
de documentos para preenchimento de vagas indicadas neste edital de
convocação.
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 007/2021
(Cadastro Reserva)
Convoca
candidatos
aprovados no Processo
Seletivo 001/2021 para
apresentação
de
documentos
para
preenchimento de vagas
indicadas neste edital de
convocação.

PROCESSO SELETIVO 001/2021
FUNDAMENTAÇÃO:
ITEM 10.2. e 14.2 do instrumento convocatório de Processo Seletivo.

10.2. Após a chamada inicial, não atendendo a necessidade da municipalidade, haverá
continuidade do procedimento de chamada em rigorosa ordem de classificação para suprimento
de vagas remanescentes e das que surgirem no decorrer da vigência do presente Edital, em
razão da formação do cadastro de reserva aplicável a este Processo, tão logo exauridas as
vagas reais, consoante necessidade do interesse público.
14.2. Os candidatos classificados serão aproveitados em vagas que vierem a surgir (CADASTRO
RESERVA), respeitada sempre a ordem de classificação.
Os candidatos abaixo discriminados tem o prazo de 03 dias úteis para apresentar-se junto
ao Setor de Recursos Humanos com os documentos necessários para o preenchimento
das vagas.

TÉCNICO EM ENFERMAGEM
NOME
FLAVIANA DOURADO DE OLIVEIRA

CPF
XXX.445.385-XX

CARGO
TECNICO EM ENFERMAGEM

PONTUAÇÃO
6

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS:
a) Cópia da Carteira de Identidade e do CPF com comprovante de regularidade junto à Receita
Federal;
b) Cópia do comprovante de residência;
c) Cópia do PIS /PASEP;
d) Declaração de não acumulação de cargos empregados em funções públicas, ressalvada as
exceções legais;
e) Certificado de reservista (caso de aprovado ser do sexo masculino);
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f) 02 (duas) foto 3 x 4 recente;
g) Certidão de Antecedentes Criminais;
h) cópia da certidão de casamento ou nascimento.
i) Apresentação pelo candidato de exame admissional por médico competente;
Una, 04 de maio de 2021.
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