CONVOCAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO Nº 02/2017
A Prefeitura do Município de Martinópolis, CONVOCA os candidatos classificados e aprovados
no Processo Seletivo nº 02/2017, a comparecerem no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura
Municipal, nesta cidade, no dia 25/04/2019 das 8h00 às 10h00 e das 13h00 às 16h00 para credenciamento de
estudantes na função de ESTAGIÁRIOS EM NÍVEL UNIVERSITÁRIO, portando cópias dos seguintes
documentos:
 RG;
 CPF;
 02 (duas) fotos 3x4;
 Certidão de Nascimento, se solteiro(a) ou Certidão de Casamento, se casado(a);
 Comprovante de residência;
 Título de Eleitor e Comprovante da última votação;
 Certificado de Reservista ou de quitação do Serviço Militar (homens maiores de 18 anos);
 Carteira de Saúde Funcional emitida pelo Centro de Saúde;
 Certidão negativa de antecedentes criminais (maiores de 18 anos);
 Declaração negativa de cargo público ou de atividade privada, ou caso exerça outra atividade privada,
declaração constando os dias da semana e horário;
 Declaração de que o candidato não sofreu penalidades por prática de atos desabonadores em exercício de
função pública;
 Conta Corrente na Caixa Econômica Federal.
DOCUMENTOS QUE O ALUNO DEVERÁ OBTER JUNTO À INSTITUIÇÃO DE ENSINO:
 Declaração ou atestado da Instituição de Ensino onde conste se o aluno está frequente e se possui
dependências, caso possua, deverá constar à quantidade. Esta Declaração poderá ser substituída pelo
histórico escolar;
 Declaração ou atestado de matrícula;
 Certidão de horário das aulas da série em que se encontra matriculado;
 Atestado de boa conduta firmado pelo Diretor da Instituição ou pelo Coordenador do curso da escola ou
faculdade respectiva;
 Declaração da Instituição de Ensino onde conste que o aluno está apto a firmar termo de estágio.
ESTÁGIARIO EM NIVEL UNIVERSITÁRIO: SISTEMA DE INFORMAÇÃO (02 vagas)
CLASS.

0003
0004

NOME

RG

KEVIN DE LIMA ALCANTARA
FABRICIO DE CARVALHO SOUSA

Martinópolis, 15 de abril de 2019.

CRISTIANO MACEDO ENGEL
Prefeito Municipal

1

54.694.021-3
49.890.001-0

ESCRITA

30,00
27,50

