Edital n.º 49/2013

Convocação para Admissão.

PREFEITO MUNICIPAL DE SERAFINA CORRÊA-RS, no uso de suas
atribuições legais, nos termos do Edital de Processo Seletivo Simplificado Edital n.º 29/2013,
com homologação e classificação final pelo Edital nº 44/2013, CONVOCA, para contratação
emergencial o candidato abaixo relacionado:
Classificação
1º

Candidato

Cargo

Rafael Lorenzi

Médico Clínico Geral 20h

Comunica que no prazo de dois dias deverá manifestar aceitação ou recusa
desta convocação, apresentando no Departamento de Recursos Humanos, Secretaria
Municipal de Administração, a documentação constante no Anexo deste Edital.

Gabinete do Prefeito Municipal de Serafina Corrêa, 20 de março de 2013.

Ademir Antônio Presotto,
Prefeito Municipal.

Registre-se e Publique-se
Serafina Corrêa, 20-03-2013

Genoir Comunello
Secretário de Administração,
Publicado no quadro de publicações da Prefeitura de Serafina Corrêa, no período de 20-03-2013 a 03-04-2013.
Publicado no site www.serafinacorrea.rs.gov.br a partir de 20-03-2013.

Documentos para Processo Admissional – Cópia

(

) Cópia da Identidade

(

) Duas fotos 3 x 4, iguais e recentes

( ) Atestado médico, comprovando boa saúde física e mental (será marcado posteriormente)
( ) 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)
(

) Comprovante de estar quite com as obrigações militares (homens)

(

) Comprovante de boa conduta pública (Alvará de Folha Corrida), consegue pelo site:

www.tjrs.jus.br
(

) Cópia do C.P.F (CIC)

(

) Número de Inscrição no PIS/PASEP

(

) Cópia da Certidão de casamento ou nascimento

( ) Cópia da Certidão de nascimento dos filhos menores de 14 anos, ou maiores inválidos
(

) Cópia do Comprovante de escolaridade

(

) Carteira de Trabalho (cópia da folha onde tem a foto e os dados pessoais)

(

) Cópia do Cartão da conta bancária (Banco do Brasil)

(

) Endereço residencial completo ( conta de água, luz, telefone...)

(

) Declaração que não exerce outro cargo ou função pública incompatível

(

) Declaração de bens ou Imposto de Renda

