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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
Praça Pedro Vieira, 58 – TEL. (28) 35561120

EDITAL DE CONVOCAÇAO 011/2014
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO-ES, Sr.ª
LILIANA MARIA REZENDE BULLUS, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO o resultado final do Concurso Público conforme Editais
nºs 10, 11, 12,13 e 14/2011;
CONSIDERANDO a homologação do Concurso Público conforme Decreto
nº. 3.828/2011;
CONSIDERANDO a impetração de ação ordinária nº 000066792.2013.8.08.0046 por Leonara da Silva Astolpho, em trâmite na Comarca de São José do
Calçado;
CONSIDERANDO a decisão judicial concedendo em virtude de liminar
determinando a nomeação e posse da demandante no cargo de Assistente Social.
CONVOCA, sub judice, a concursada abaixo relacionada, para se apresentar
no prazo de até 30(trinta) dias, na Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura
Municipal de São José do Calçado, situada na Praça Pedro Vieira, 58-centro, no horário de 8 h
às 17 horas, munida dos documentos relacionados abaixo.
ITEM – DOCUMENTOS
- 2 (duas) fotos 3 x 4;
- Cópia do Comprovante de quitação com a Justiça Eleitoral;
- Cópia do Título de Eleitor;
- Cópia do CPF;
- Cópia da Carteira de Identidade;
- Cópia do PIS/PASEP;
- Cópia do Certificado de Reservista (somente para homens);
- Cópia do Comprovante de Residência;
- Cópia do Comprovante de Escolaridade exigida para provimento do cargo pretendido;
- Cópia da carteira Nacional de Habilitação, somente para o cargo de motorista;
- Cópia da Certidão de Nascimento ou Casamento;
- Cópia da Certidão de Nascimento dos filhos menores de 18 (dezoito) anos;
- Cópia da Carteira de Vacinação dos filhos menores de 07 (sete) anos;
- Comprovante de Freqüência Escolar dos filhos de 07 a 24 anos (desde que não
exerçam atividade remunerada e nem tenham renda própria igual ou superior ao valor
de um salário mínimo);
- Cópia da folha de identificação de CTPS (Carteira de Trabalho e Previdência Social);

-

Declaração de Bens de valores que constituem o patrimônio;
Declaração se detém Cargo Estatutário ou Comissionado na esfera da Administração
Pública ou se recebe proventos de inatividade;
Laudo médico expedido pela perícia médica, ou médico do trabalho;
Comprovantes e documentos exigidos no Anexo I do edital n° 001/2011, de acordo
com o cargo pretendido;
Comprovantes de regularidade perante órgão regularizador do exercício profissional
(conselho ou órgão de classe, se houver);
No caso de portadores de necessidades especiais, deverá ser apresentado exames
comprobatórios quando do exame médico;
Certidão negativa criminal emitida pela Justiça Federal;
Títulos apresentados na prova de títulos para cargos do magistério.

Obs 1.: Os documentos acima deverão ser apresentados em cópias e originais.
Obs 2: A relação dos exames solicitados deverá ser requerida junto ao Departamento de
Recursos Humanos, no Prédio da Prefeitura Municipal, situado na Praça Pedro Vieira, 58–
Centro, a partir do dia 08/04/2014(Terça-feira), ou nos sites da www.gualimp.com.br e
www.pmsjc.es.gov.br .
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LEONARA DA SILVA ASTOLPHO

Gabinete do Prefeito do Município de São José do Calçado/ES, 08 de abril de 2014.
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LILIANA MARIA REZENDE BULLUS
PREFEITA MUNICIPAL

