
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 05/2017 
Data: 01/03/2017  

 
Dispõe sobre convocação de candidata classificada no 
Processo Seletivo Simplificado nº 01/2017 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 Simplificado Nº 01/2017, realizado 
em 24 de janeiro de 2017 e homologado em 06 de fevereiro de 2017; 
 
 Considerando ainda o disposto no Edital do Processo Seletivo Simplificado nº. 01/2017; 
 
 
1.  Pelo presente Edital, fica CONVOCADA a candidata classificada, para preenchimento de vaga 
existente no momento para contratação temporária, conforme descrição abaixo: 
 
CARGO: AUXILIAR DE MAGISTÉRIO – 20 HS. 

NOME Nº INSCRIÇÃO CLASSIFICAÇÃO 

JOELMA CARVALHO PINTO 193 6ª Classificada 

 
 
2. A candidata convocada por este Edital terá prazo de 05 (cinco) 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: 
 

FOTOCÓPIAS  

 Carteira de Identidade; 

 Cadastro de Pessoa Física – CPF, em validade; 

 Título de Eleitor e prova de quitação com a justiça eleitoral; 

 Comprovante de Escolaridade (Diploma, Certificado, Declaração, etc.); 

 Certidão de Casamento (se houver); 

 Certidão de Nascimento de filhos (se houver); 

 Registro junto ao Conselho Profissional da Categoria (para os cargos de profissão 
regulamentada); 

 Comprovante de residência atual. 
 

ORIGINAL: 
 

 Declaração negativa de acúmulo ilegal de cargo, emprego ou função pública; 
 
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, 01 de março de 2017. 
 

 

 ERINEU DIESEL 
Secretário Mun. de Administração 
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