EDITAL DE CONVOCAÇÃO
JOÃO CARLOS FERNANDES, Prefeito Municipal de
Mirassolândia, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais que lhes
foram conferidas por lei, CONVOCA o seguinte candidato aprovado no
Concurso Público Municipal nº 01/2016, para preenchimento de vaga
disponível, a comparecer no Departamento Pessoal desta Prefeitura, sito a Rua
Antônio Batista Rodrigues, nº 364, Centro, no prazo de 3 (três) dias úteis a
contar da data de publicação deste Edital, no horário das 12:00 às 18:00 horas,
para manifestar interesse na Contratação, para atender necessidades do
município, pelo regime da C.L.T. (Consolidação das Leis do Trabalho) munidos
de cópias e originais dos seguintes documentos: a) uma foto 3x4 recente; b)
documento de identidade reconhecido legalmente em território nacional, com
fotografia; c) título de eleitor e comprovante de votação na última eleição; d)
cadastro de pessoa física; e) certificado de reservista ou de dispensa de
incorporação, quando for do sexo masculino; f) comprovante de conclusão da
habilitação exigida para a Função, devidamente reconhecida pelo sistema
Federal ou pelos sistemas Estaduais e Municipais de ensino; g) comprovante
de registro em órgão de classe; h) cartão de cadastramento no PIS/PASEP, se
houver; i) certidão de casamento, quando for o caso; j) certidão de nascimento
dos filhos, quando for o caso; k) documento de identidade reconhecido
legalmente em território nacional, com fotografia, ou certidão de nascimento
dos dependentes legais, se houver, e documento que legalmente comprove a
condição de dependência; l) atestado de que não possui registro de
antecedentes criminais, emitido pela Secretaria de Segurança Pública do
Estado, onde residiu nos últimos 05 (cinco) anos; m) atestado de Saúde; n)
declaração, informando se exerce ou não outro cargo, emprego ou Função
pública no âmbito federal, estadual ou municipal; o) declaração, informando
se já é aposentado, por qual motivo e junto a qual regime de previdência
social, p) Carteira de Trabalho; e q) Comprovante de residência.
Nº de Inscrição: 227523-8
Candidato (a): DENIELTON JARDIM DOS SANTOS
Cargo: MOTORISTA
Classificação: 23

Mirassolândia, 16 de Abril de 2.019.
JOÃO CARLOS FERNANDES
Prefeito Municipal.

