PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCESSO SELETIVO Nº 001/2018
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Pedralva, através do Prefeito do Município, no uso de suas atribuições que lhe são
conferidas pela legislação em vigor, com responsabilidade técnica da CONSCAM, após a conclusão dos trabalhos
relativos ao certame em tela e cumprimento de todas as etapas previstas, prazos recursais e demais exigências
constantes do Edital de Abertura, torna pública a convocação dos aprovados no PROCESSO SELETIVO Nº
001/2018, para posse do cargo de enfermeira da ESF, com publicação, nesta data, no mural da Prefeitura Municipal
de Pedralva e no site www.pedralva.mg.gov.br.

1. Ana Gabriela Carvalho Silva – 4º lugar
Os aprovados deverão entrar em contato com o departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de
Pedralva até o dia 06/05/2019 para entrega dos documentos exigidos no ato da admissão (conforme relação descrita
abaixo).
E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente Edital.
Pedralva, 02 de maio de 2019.

JOSIMAR SILVA DE FEIRAS
Prefeito Municipal
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SERVIÇO DE PESSOAL

DOCUMENTOS E DADOS A SEREM APRESENTADOS PARA ADMISSÃO

NOME DO CANDIDATO: _____________________________________________________________
Documentos:














01 fotografia 3x4
Laudo médico subscrito por junta de profissionais credenciados pelo Município, atestando a
capacidade física e mental para o desempenho das funções do cargo;
Carteira de Identidade ou equivalente (xerox)
Cartão do C.P.F (xerox)
Cartão do PIS/PASEP (xerox)
Certidão de nascimento ou casamento e dos filhos;
Titulo de Eleitor (xerox)com o comprovante da última eleição;
Diploma e Registro Profissional de Categoria, com a habilitação específica da área para a qual
se inscreveu (Xerox)
Certificado de Reservista se candidato do sexo masculino (xerox)
Declaração de bens e valores que constituam seu patrimônio
Declaração de exercício ou não de outro cargo, emprego ou função pública, com respectivo
horário;
Certidão negativa de antecedentes criminais;
Comprovante de endereço.
Se para cargo de Motorista, Operador de Máquina e Mecânico: Carteira Nacional de Habilitação,
categoria D (Xerox)
=======================================================
Seus Dados: favor responder aqui.
Seu grau de Instrução: ______________________________________
Teve emprego anterior: Sim___ Não_____

Ano do 1º Emprego:_______

Endereço residencial: ________________________________________
Estado Civil:__________________________
Tem Conta no Banco do Brasil: Sim ____ Nº _______________ Não_____
Se NÃO providenciar a abertura de conta.
=======================================================
Obrigada,
Serviço de Pessoal

