CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO JEQUITIBÁ

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2017

A CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO JEQUITIBÁ (MG), pessoa jurídica de direito
público interno, inscrição no CNPJ 00.395.170/0001-12, com sede administrativa na
Av. Catarina Eller, 421, 1º andar – Alto Jequitibá (MG), CEP 36.976-000, neste ato
representado por seu Presidente, Sr. Antônio da Fonseca Henrique, pelo presente
EDITAL, fica convocado o Sr. DAVI BARBOSA RIBEIRO, candidato aprovado no
Concurso Público nº 001/2017 para provimento de cargos públicos da Câmara
Municipal de Alto Jequitibá, Estado de Minas Gerais, para tomar posse no cargo de
auxiliar de serviços gerais.

DA NOMEAÇÃO, POSSE E DO EXERCÍCIO:
Fica comunicado ao candidato aprovado que sua nomeação e posse só lhe serão
atribuídas se atender as exigências que seguem:
01. Ter sido aprovado no presente concurso;
02. Ter 18 (dezoito) anos completos até a data da posse;
03. Estar em dia com as obrigações eleitorais;
04. Estar em dia com as obrigações militares, para os candidatos do sexo
masculino;
05. Possuir escolaridade mínima exigida no cargo, na data da posse;
06. Não estar incompatibilizado com a investidura no cargo, inclusive em razão de
demissão por atos de improbidade, comprovados por meio de sindicância
e/ou inquérito administrativo, na forma da lei;
07. Ser considerado apto nos exames médicos admissionais;
08. Apresentar documento pessoal de identidade e cadastro de pessoa física da
Receita Federal – CPF, regularizado.

Por ocasião da nomeação, serão exigidos do candidato habilitado os seguintes
documentos:
01. Original e xeros da Certidão de nascimento ou casamento;
02. Original e xerox da Carteira de Identidade;
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03. 02 fotos 3x4, coloridas e recentes;
04. Original da Carteira de Trabalho e Previdência Social;
05. Original e xerox do CPF e declaração de imposto de renda;
06. Original e xerox do Título de Eleitor e do comprovante de votação da última
eleição (1º e 2º turnos);
07. Original e xerox do PIS ou PASEP (quando possuir);
08. Original e xerox da Certidão de Nascimento de filhos menores de 18 anos;
09. Original e xerox do Certificado de Reservista, se do sexo masculino;
10. Original e xerox do comprovante de residência em seu nome (última conta de
luz, gás, telefone) onde conste seu endereço completo, inclusive CEP;
11. Original e xerox do comprovante de escolaridade correspondente ao cargo;
12. Original e xerox do Diploma e/ou comprovante de especialização, emitido pelo
órgão oficial, correspondente a cada cargo, quando exigido no edital;
13. Apresentação de certidão negativa de antecedentes criminais.

NOTA:
01.

Na desistência ou eliminação de algum candidato aprovado dentro do número

de vagas, estas serão preenchidas pelos demais candidatos, observando-se a
ordem de classificação.
02.

O candidato aprovado terá o prazo de 30 (trinta) dias, a partir de 28/06/2018,

para apresentação dos documentos acima enumerados ao Setor de Contabilidade
da Câmara Municipal de Alto Jequitibá, no horário compreendido entre 12h às 18h.
03.

O candidato que não apresentar, por qualquer motivo, no prazo determinado,

a documentação acima enumerada será considerado desistente, passando a figurar
no final da lista.

Alto Jequitibá, 26 de junho de 2018.

Antônio da Fonseca Henrique
Presidente da Câmara Municipal
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