ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ
Gabinete do Prefeito

EDITAL DE CONVOCAÇÃO N° 003.2-2018
PROCESSO SELETIVO
CILEIDE CABRAL DA SILVA BRITO, Prefeita
Municipal em exercício, no uso de suas atribuições, CONVOCA as pessoas
relacionadas no Anexo Único deste Edital, para que no prazo de 05 (CINCO) dias da
data da publicação deste Edital, se apresentem com o propósito de proceder à
contratação temporária, tendo em vista a classificação em Processo Seletivo,
Homologado em 26/06/2017 e a necessidade da Administração.
Os candidatos deverão comparecer no Departamento Pessoal da
Prefeitura Municipal de Jateí, sito na Avenida Bernadete Santos Leite, n° 382, Centro,
nesta cidade, munidos dos seguintes documentos:

a) Fotocópia da cédula de identidade;
b) Fotocópia do cartão de cadastro de pessoa física – C.P.F.(M.F.);
c) Fotocópia da certidão de casamento ou nascimento ou declaração de
convivência;
d) Fotocópia da certidão de nascimento dos dependentes (se possuir);
e) Fotocópia do titulo de eleitor, com prova de quitação perante a Justiça Eleitoral;
f) Fotocópia do Certificado de Reservista ou de Dispensa de Incorporação;
g) Fotocópia da Carteira de Motorista quando for exigido para o cargo;
h) Fotocópia de comprovação de Diploma de escolaridade exigida para o cargo;
i) Declaração de não acumulo de cargos;
j) Declaração de bens;
k) Fotocópia do cartão de inscrição no PIS/PASEP (se já inscrito);
l) Fotocópia da carteira de registro no Órgão de classe;
m) Comprovante de endereço atualizado.
n) Não ter sido exonerado anteriormente por não ter atingido as exigências do
estágio probatório na Prefeitura Municipal de Jateí/MS;
o) Não estar impedido de exercer cargo público por decisão judicial ou
administrativa transitada em julgado;
Os documentos deverão ser apresentados em fotocópias
autenticadas ou junto com os originais, que depois de conferidos, serão devolvidos.
Os convocados que não se apresentarem no prazo estabelecido
para tomar posse será considerado desistente.
JATEÍ/MS, 16 de Janeiro de 2018.

CILEIDE CABRAL DA SILVA BRITO
Prefeita Municipal em exercício
Av: Bernadete Santos Leite, 382 - Centro - Jateí/MS
CEP: 79.720-000 - Fone: (67) 3465-1133

ANEXO ÚNICO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO N° 003.2.2018

CLAS
8º

CARGO: ZELADOR – SEDE DO MUNICÍPIO
NOME DO CANDIDATO
ELZA DA SILVA

Av: Bernadete Santos Leite, 382 - Centro - Jateí/MS
CEP: 79.720-000 - Fone: (67) 3465-1133

