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CONVOCAÇÃO 06 DO PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO EDITAL N° 001/2022

 
Pelo presente, ficam convocados os candidatos aprovados no processo
seletivo simplificado 001/2022 a comparecerem à sede da Secretaria
Municipal de Administração/Setor de Recursos Humanos do
Município de Monte das Gameleiras/RN no horário das 08h às 13h.
Caso o candidato não compareça no prazo máximo de 48 (quarenta e
oito) horas para o ato convocatório será considerado como desistente.
 
O(a) candidato(a) terá que apresentar cópia simples dos documentos
abaixo relacionados, acompanhados dos originais quando não
autenticados:
 
a) comprovação dos pré-requisitos/escolaridade constantes do Edital
nº 001/2022;
b) certidão de nascimento ou casamento (conforme o respectivo
estado civil);
c) certidão de nascimento dos filhos menores de 14 anos;
d) comprovante de residência atualizado/recente (até três meses) com
indicação de bairro e CEP;
e) título de eleitor com o comprovante de votação da última eleição;
f) certificado de reservista, para os candidatos do sexo masculino;
g) cédula de identidade;
h) carteira de trabalho, CTPS;
i) cadastro de pessoa física, CPF;
j) documento de inscrição de PIS ou PASEP se houver;
k) uma foto 3x4 recente com fundo branco;
l) declaração de que não exerce cargo ou função pública não
acumulável na administração pública federal, estadual ou municipal,
conforme vedação constante das normas do artigo 37, incisos XVI e
XVII, e § 10 da Constituição Federal;
m) Certidão negativa criminal federal e estadual da Comarca onde for
ou esteve domiciliado o candidato nos últimos 05 (cinco) anos;
n) originais da documentação apresentada no momento da inscrição.
 
Fica, desde já, ciente o convocado de que o não comparecimento no
prazo acima estabelecido será interpretado como desistência tácita de
nomeação.
 
Monte das Gameleiras/RN, 28/03/2022.
 
JAILTON FELIX DE PONTES
Prefeito
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