EDITAL N° 25/2019 DE CONCURSO PÚBLICO
Convocação para Admissão:
O VICE-PREFEITO MUNICIPAL DE SERAFINA CORRÊA, no exercício do cargo de
Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais, do Concurso Público nº

001/2018, edital nº 149/2018, homologado pelo edital n° 222/2018, convoca para
admissão a candidata abaixo relacionada, habilitada por concurso para provimento
efetivo na categoria funcional de Professor de Séries Iniciais
CLASSIFICAÇÃO

NOME

NOTA FINAL

1°

Juliana Sgarbozza

47,00

2°

Jose Carrissimi Muzzatto

46,00

Comunica que o prazo de comparecimento é de 10 dias, para manifestar
aceitação ou recusa de nomeação, sob pena de exclusão do processo
seletivo/concurso.
A candidata deverá apresentar na Secretaria de Administração, Departamento de
Recursos Humanos com os seguintes documentos:
a) Cópia da Identidade
b) Cópia do C.P.F (CIC)
c) Duas fotos 3 x 4, iguais e recentes
d) Cópia do comprovante de escolaridade atendendo a legislação municipal.
e) Cópia do título de eleitor e comprovantes das últimas votações (1º e 2º turnos),(se não
tiver os comprovantes, pegar no site: www.tse.gov.br
f) Cópia do comprovante de estar quite com as obrigações militares (homens)
g) Cópia da Carteira de Trabalho
h) Cópia do número de inscrição no PIS/PASEP

i) Cópia de endereço residencial atualizado (conta de água, luz, telefone)
j) Cópia da Certidão de casamento, nascimento ou união estável.
k) Cópia da Certidão de nascimento dos filhos menores de 14 anos, ou maiores inválidos
l) Comprovante de boa conduta pública (Alvará de Folha Corrida), consegue pelo site:
www.tjrs.jus.br
m) Declaração que não exerce outro cargo ou função pública.
n) Declaração de bens ou cópia da Declaração de Imposto de Renda
o) Demonstrativo de tempo de contribuição do INSS
p) Cópia do cartão da conta bancária (Caixa Econômica Federal)
q) Cópia de comprovante de escolaridade: Ensino Fundamental Completo
r) Experiência: Comprovação de no mínimo 01(um) ano por CTPS ou Cerificado de curso
específico (Cópia).

Exames de Laboratório:

RX de Coluna Cervical

Hemograma

RX de Coluna Dorsal

VSG

RX de Coluna Lombo Sacra

Proteína c/Reativa

(com laudo)

Fator Reumatóide
EQU– Exame Comum de Urina
Glicemia de Jejum
HBSAG
ANTIHCV
ANTIHBS

Gabinete do Prefeito Municipal de Serafina Corrêa, 24 de janeiro de 2019.

Valdir Bianchet,
Prefeito Municipal

