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CONVOCAÇAO DE CANDIDATA A PROVADA NO PROC E SSOS LE.TIVO 
SIMPLIFICADO Nº01/2021 

- SERVIÇAL -

A candidata aprovada no Processo Seletivo Simplificado para contrataçõo de 
temporária para o cargo de serviçal, instituído pelo Edital nº: 01 /2021 , e 
homologado pelo Sr. Presidente José das Dores Alves em 15 de setembro de 
2021 , deverá comparecer na Câmara Municipal de Dores de Guanhães/MG, localizada 
no emudeço Travessa Bias Fortes , nº 75 ,Centro , no perlodo de dias 29/09/2021 
04/10/2021, no horário de 08 :00 hs as 11 :oo hs e de 13:hs as 16h30min, para entrega 
dos seguintes documentos, conforme listagem abaixo : 

CONVOCADA: 

DANIELA LIBERATA MARTINS 

DOCUMNETOS NECESSÁRIOS (cópia e original) 

- Comprovar idade mínima de 18 anos, à data da contratação; 

- Comprovante de escolaridade exigido para o cargo, conforme estipulado na 
legislação pertinente, correspondente ao nível de primeiro grau completo; 

- Carteira de Identidade (frente e verso) e Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) 
ou documento oficial equivalente com foto; 

-Comprovante de residência atualizado, considerando os últimos três meses; 

- Título eleitoral ; 

- Comprovante da última votação ou certidão de quitação eleitoral; 

-Cartão PIS ou PASEP; 

- Carteira de trabalho; 

- Certidão de nascimento ou casamento ; 

- Certidão dos filhos menores de 14 anos; 
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- Caderneta de vacinação (filhos de O a 07 anos) ; 

- Comprovante de frequência escolar (filhos de 07 a 14 anos) ; 

- CPF de dependentes até 21 anos 

- Xerox de comprovante de conta bancária ; 

- Laudo/atestado médico favorável , fornecido pelo Serviço de Medicina Municipal 
de Dores de Guanhães, comprovando boas condições de saúde física e mental ; 

- 01 (uma) foto 3x4 . 

Ressaltamos que o não comparecimento da candidata para entrega da 
documentação no período acima mencionado será' considerado desinteresse da 
para preenchimento da vaga decorrente do processo Seletivo Simplificado nº: 
01/2021 . 

Dores de Guanhães/MG, 28 de setembro de 2021 . 
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