EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 05/2018
Data: 29/01/2018
Dispõe sobre convocação de candidata classificada no
Processo Seletivo Público Nº 01/2016 da Prefeitura
Municipal de União do Sul – MT.
De ordem do senhor CLAUDIOMIRO JACINTO DE QUEIROZ, Prefeito Municipal
de União do Sul, Estado de Mato Grosso; tendo em vista o Processo Seletivo Público realizado em 30
de junho de 2016 e homologado pelo Decreto nº 1.036, em 18 de julho de 2016;
Considerando ainda o disposto no Edital do Processo Seletivo Público nº.
01/2016;
1.
Pelo presente Edital, fica CONVOCADA a candidata classificada, para
preenchimento de vaga existente no momento para contratação, conforme descrição abaixo:
CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PSF I - Secretaria de Saúde
NOME
ELAINE LEMES DE ALMEIDA

Nº INSCRIÇÃO
077

CLASSIFICAÇÃO
5ª Classificada

2.
A candidata convocada por este Edital terá prazo de 10 (dez) dias, a contar da data de
afixação/publicação deste Edital, para ser contratada e assumir o respectivo cargo.
3.
A candidata deverá apresentar-se no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura
Municipal de União do Sul, dentro do prazo estipulado, munida dos seguintes documentos:
Documentos Originais:
- 01 fotografia 3x4;
- Exame médico admissional;
- Certidão Negativa de Antecedentes Criminais;
- Declaração de Bens e Valores com reconhecimento de assinatura;
- Declaração de que não responde a inquérito policial ou a processo administrativo disciplinar;
- Declaração de não acúmulo ilegal de cargo ou emprego público;
- Comprovante de endereço atual;
Fotocópias Legíveis:
- Cadastro de Pessoa Física – CPF;
- Cédula de Identidade – RG;
- Cadastro de Pessoa Física – CPF do Cônjuge ou companheiro(a);
- Certidão de casamento ou nascimento;
- Certidão de nascimento dos filhos dependentes;
- Carteira de Vacina dos Filhos menores de 06 (seis) anos;
- Comprovante de matrícula dos filhos em idade escolar;
- Carteira de PIS/PASEP;
- Título de eleitor e comprovante de votação;
- Carteira Nacional de Habilitação (não obrigatória);
- Documento Militar (sexo masculino);
- Documento Escolar.
4.
Somente será aceito protocolo de documento exigido neste edital, se o protocolo for expedido
antes do término do prazo da presente convocação.
UNIÃO DO SUL – MT, 29 de janeiro de 2018.

CLAUDIOMIRO J. DE QUEIROZ
Prefeito Municipal

