PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PRESIDENTE EPITÁCIO
DIVISÃO DE PESSOAL
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 077/2015
CONCURSO PUBLICO 001/2012

Convoca

o(a)

candidato(a)

a

seguir

relacionado(a),

aprovado(a)

no

Concurso

Público

001/

2012, de 18/04/2012, deverão comparecer no Setor de Pessoal da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Presidente
Epitácio, munidos de seus documentos pessoais, (Cópias legíveis) do RG, CPF (CIC), Certidão de comprovação do estado
civil, Certidão de Nascimento dos filhos menores de 14 anos (se tiver) com atestado de vacinação atualizada, Histórico
Escolar, Comprovante de residência (Conta de água, luz ou telefone), Reservista, Titulo de Eleitor com comprovante da
última votação, Comprovante de inscrição no PIS/PASEP(se houver), registro no Conselho (quando exigido),e, ainda,
originais da Carteira de Trabalho e Antecedentes Criminais do FORUM (protocolo), bem como, duas fotos 3x4(recentes),
para depois de cumpridas as exigências legais, tomar posse e exercício, a saber:
Motorista
Fernando Costa

Classificação
21º

O não comparecimento dentro de 30 (dias) dias da publicação deste, implicará em desistência do candidato,
podendo a Prefeitura convocar o candidato imediatamente posterior.
Publique-se.

Presidente Epitácio, 06 de Janeiro de 2016.
Edson Roberto de Souza
Encarregado do Setor de Pessoal

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 078/2015
CONCURSO PUBLICO 001/2012

Convoca

o(a)

candidato(a)

a

seguir

relacionado(a),

aprovado(a)

no

Concurso

Público

001/

2012, de 18/04/2012, deverão comparecer no Setor de Pessoal da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Presidente
Epitácio, munidos de seus documentos pessoais, (Cópias legíveis) do RG, CPF (CIC), Certidão de comprovação do estado
civil, Certidão de Nascimento dos filhos menores de 14 anos (se tiver) com atestado de vacinação atualizada, Histórico
Escolar, Comprovante de residência (Conta de água, luz ou telefone), Reservista, Titulo de Eleitor com comprovante da
última votação, Comprovante de inscrição no PIS/PASEP(se houver), registro no Conselho (quando exigido),e, ainda,
originais da Carteira de Trabalho e Antecedentes Criminais do FORUM (protocolo), bem como, duas fotos 3x4(recentes),
para depois de cumpridas as exigências legais, tomar posse e exercício, a saber:

Merendeira
Avelina Batista da Cruz Barbosa

Classificação
14º

O não comparecimento dentro de 30 (dias) dias da publicação deste, implicará em desistência do candidato,
podendo a Prefeitura convocar o candidato imediatamente posterior.
Publique-se.

Presidente Epitácio, 06 de Janeiro de 2016.
Edson Roberto de Souza
Encarregado do Setor de Pessoal

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PRESIDENTE EPITÁCIO
DIVISÃO DE PESSOAL
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 008/2015
CONCURSO PUBLICO 001/2012

Convoca

o(a)

candidato(a)

a

seguir

relacionado(a),

aprovado(a)

no

Concurso

Público

001/

2012, de 18/04/2012, deverão comparecer no Setor de Pessoal da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Presidente
Epitácio, munidos de seus documentos pessoais, (Cópias legíveis) do RG, CPF (CIC), Certidão de comprovação do estado
civil, Certidão de Nascimento dos filhos menores de 14 anos (se tiver) com atestado de vacinação atualizada, Histórico
Escolar, Comprovante de residência (Conta de água, luz ou telefone), Reservista, Titulo de Eleitor com comprovante da
última votação, Comprovante de inscrição no PIS/PASEP(se houver), registro no Conselho (quando exigido),e, ainda,
originais da Carteira de Trabalho e Antecedentes Criminais do FORUM (protocolo), bem como, duas fotos 3x4(recentes),
para depois de cumpridas as exigências legais, tomar posse e exercício, a saber:
Técnico Enfermagem
Veronica Camargo dos Santos

Classificação
35º

O não comparecimento dentro de 30 (dias) dias da publicação deste, implicará em desistência do candidato,
podendo a Prefeitura convocar o candidato imediatamente posterior.
Publique-se.

Presidente Epitácio, 06 de Janeiro de 2016.

Edson Roberto de Souza
Encarregado do Setor de Pessoal

