PREFEITURA MUNICIPAL DE NIOAQUE
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Gabinete do Prefeito

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 031/2017.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NIOAQUE/MS, Sr. Valdir Couto de Souza Junior, no uso de
suas atribuições, CONVOCA a pessoa abaixo relacionada, aprovada no Concurso Público nº
001/2016, para, no prazo de até 30 (trinta) dias, à contar da Publicação do presente,
comparecer na sede da Prefeitura Municipal, situada à Av General Klinger, nº 377, Centro, para
tomar posse na respectiva função.
O convocado deverá comparecer munido dos seguintes documentos:
a) Fotocópia da Carteira de Identidade;
b) Fotocópia do CPF;
c) Comprovante de inscrição no PIS/PASEP (se inscrito)
d) Comprovante de situação regular com a Justiça Eleitoral;
e) Comprovante de situação regular perante o Serviço Militar (se homem);
f) Comprovante da escolaridade exigida para o provimento do cargo;
g) Carteira profissional, expedida pelos respectivos conselhos (quando exigido);
h) Registro de Nascimento dos filhos menores de 14 anos;
i) Declaração de que não acumula cargo ou função pública;
j) Declaração de bens;
k) Certidão negativa de antecedentes criminais, expedida pelo Cartório Distribuidor da
Comarca do domicilio do contratado;
l) Laudo médico pericial em que comprove boa saúde física e mental;
CONVOCADO
NOME

CARGO

CPF

PHAMMELA DA SILVA FERREIRA
MARCELO PAULO DE OLIVEIRA

ENFERMEIRA – VIII
AGENTE
ADMINISTRATIVO - III

043.616.661-56
006.740.991-17

Classificação
no concurso
07
10

Em caso de impedimento para a posse ou exercício ou não havendo interesse por
parte do convocado em assumir o respectivo cargo, poderá manifestar sua intenção, por
escrito, solicitando seu reposicionamento no final da lista de classificação do cargo.
O candidato ora convocado que deixar de comparecer no prazo acima estabelecido,
será considerado desistente.
Nioaque/MS, 02 de junho de 2017.

Valdir Couto de Souza Junior
Prefeito Municipal
Av.Gal. Klinger, 377 – Centro- Nioaque/MS, fone (67) 3236 1011 – CEP 79220-000.

