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1 - Cópia legível da Carteira de Identidade e do CPF;  
2 - Cópia da Carteira de Trabalho (página da foto e verso);
3 - Cópia do título eleitoral e comprovante da última votação/certidão de quitação eleitoral ; 
4 - Cópia do Certificado de Reservista (se homem);
5 - Cópia da Certidão de Nascimento ou Casamento (se divorciado (a)) ou viúvo (a) com averbação;
6 - Cópia do PIS/PASEP ou extrato fornecido pelo Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal;

PeríodoCarga HoráriaTurno(s)Quantidade de 
vagas

LocalCargo

O candidato deverá apresentar os documentos relacionados abaixo, original e xérox.

O  NÃO  comparecimento  do  candidato  classificado,  no  local  e  data  prevista,  é  considerado  como  desistente  ou  não interessado nas vagas ofertadas.
Para contratação será obedecido a ordem de classificação do candidato no Processo Seletivo 001/2022.

Características das vagas:

Observações

Os      candidatos      interessados      devem      estar 
classificados   na   lista   final  do   processo   seletivo 
nº001/2022,  devendo  comparecer  na  Prefeitura Municipal 
de Santa Vitória  no   horário   e   dia   estabelecidos, 
apresentando  cópias  e  original  dos  documentos 
estabelecidos no final desse edital de convocação.

MANHÃ E TARDE

3º Edital de Convocação/Divulgação de Vagas Seguindo a Classificação do Processo Seletivo 001/2022 da Secretaria 
deTransporte e Serviços Rurais.
INFORMAÇÕES
Município: Santa Vitória LOCAL PARA COMPARECIMENTO:

Prefeitura Municipal de Santa VitóriaUnidade: Secretaria de Transporte e Serviços Rurais

Endereço: Av Reinaldo Franco de Morais, 1455, Centro.

Data: 25/07/2022         Horário: 09H30M



7 - Comprovante de residência;

9 - Conta corrente Banco Brasil;
10 - Declaração referente a acumulação  e a não acumulação  de cargos no modelo indicado no Anexo III do Edital;
11 - Declaração de bens no modelo indicado no anexo II do Edital;
12- Carteira Nacional de Habilitação - CNH
13 - Certidão de antecedentes criminais;

8  - Comprovante   de   escolaridade mínima exigida para o cargo  -   cópia   do   diploma,   certidão   ou declaração de conclusão de curso específico para o âmbito de atuação e 


