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CRISTALINA

EDITAL DE CONVOCACAO N° 002/2o22

Ednardo Gongalves Ribeiro, Secretario Municipal de Sadde
e Vigilancia em Sadde, no uso das atribuic6es delegadas pelo Decreto n° 19.849,
de  3  de  julho  de  2020,  e  de  acordo  com  o  artigo   11  da  Lei  Muhicipal  n°
1.207/1994,  e  o  Processo Administrativo n°  11345/2019,  Cor`IVOCA candidato
aprovado e  classificado  no  Concurso Pdblico  n° 001/2019,  para provimento do
cargo  efetivo  de  Motorista,  devendo  providenciar  os  exames  medicos  para  o
cargo. De posse do Laudo M6dico, devera comparecer junto ao Departamento de
Recursos Humanos, dentro de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do Laudo,
apresentando os documentos constantes do Anexo I.

Candidato: MARCOS DA ROCIIA DE ANDRADE
Classificacao: 6° lugar - Cadastro de Reserva

A vaga para o preenchimento do cargo 6 para a Secretaria
Municipal de Sadde e Vigilancia em Sadde.

0   nao   comparecimento   do   candidato   no   prazo   acima,
implicara  na  convocacao  do  candidato  imediatamente  posterior  na  ordem  de
classificacao.

A posse  dar-se-a  no prazo  de  ate  quinze  dias,  contados  da
data de publicacao do ato de  nomeagao, podendo,  a pedido,  ser prorrogado por
igual periodo.

0  servidor ten o prazo de cinco dias,  contados da  data da
posse, para entrar em exercicio.

Gabinete do Secretario Municipal de Sadde e Vigilancia em
Sadde, aos treze dias do mss de janeiro de 2022.

dnardo¢rfvesrfrb'e€o
Secretario Municipal de Satide e Vigilancia em Sadde
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CRISTALINA
ANEXO UNICO

IdentidadeCPF'uldE1  'to 2 c6  ias
2 c6pias
2 c6  iasTit   o   e     ei   rComprovantede Quitacao - JusticaEleitoral
2 c6pias

Comprovante       de       Escolaridade 2 c6pias

(Diploma)
ComprovT:==|le habilitacao para o 2 c6pias
cargo,ciii±necessarioCT.P.S.

2 c6pias

Reservista      ou      Certificado      de 2 c6pias
Dispensa

Laudo da Junta M6dica OficialCertidaoNegativaCriminal Original e uma c6  ia
Original e uma c6pia

(Internet)

Inscricao no PIsfl'ASEPComprovantederesid6nciaCertidaodeNascimento(filhos)CarteiradeVacinacao(filhos)CPFdosfilhosCertidaodeCasamento Uma c6pia
Uma c6pia
Uma c6  ia
Uma c6pia
Uma c6pia
Uma c6pia

Declaracao de que nao exerce outrafuncaopdblica¢ormularionoDRH)Fotocolorida3x4 Reconhecer a a8sinatura: original e
uma c6pia
Uma

Ndmero  de  conta  bancaria,  a  ser Caixa Econ6mica Federal
aberta pelo DRH
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