EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA CONTRATO TEMPORÁRIO
N° 07/2021
CARLOS GUSTAVO SCHUCH, Prefeito Municipal de Vale Verde, Estado do Rio Grande do Sul, no
uso de suas atribuições legais e à vista de resultados do Processo Seletivo Nº 002/2021, realizado
conforme disposições do Edital Nº 003/2020, de 11 de maio de 2020, CONVOCA, para comparecer na
Secretaria de Administração e Planejamento, até o dia 10 de maio de 2021, às 16 (dezesseis) horas e 30
(trinta) minutos, o candidato a seguir relacionado e o respectivo cargo, para fins de Contratação
Temporária, conforme disposto na Lei nº 411 de 24 de abril de 2002.
I – CARGO: MÉDICO CLINICO GERAL

Jesica Caroline Dallazem – 3º LUGAR
II – DOCUMENTAÇÃO:
O ato de Contratação somente será efetivado mediante a apresentação dos seguintes documentos
originais acompanhados de cópias legíveis:
1 – Carteira de Identidade;
2 – CPF;
3 – Certidão de nascimento ou casamento;
4 – Certidão de nascimento dos filhos menores de 14 anos (se for o caso) e carteira de vacinação;
5 – Título de eleitor e comprovação de quitação eleitoral;
6 – Comprovante de quitação com as obrigações militares para candidatos do sexo masculino;
7 – Comprovante de escolaridade exigida para o cargo;
8 – Carteira de Trabalho e inscrição no PIS/PASEP;
9 – Exame médico comprovando boas condições de saúde física e mental;
10 – Declaração de exercício ou não de outro cargo, função ou emprego público, conforme modelo
da Prefeitura Municipal;
11– Declaração de bens, conforme modelo da Prefeitura Municipal;
12– 01 (uma) foto 3x4, recente;
13 – Alvará de Folha Corrida;
14 – Conta bancária em agência do Banrisul;
15 – Declaração de dependentes;
16 – Comprovante de endereço residencial;
17 – Comprovante de inscrição no respectivo conselho de classe.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE
VALE VERDE, EM 30 DE ABRIL DE 2021.

CARLOS GUSTAVO SCHUCH
Prefeito Municipal
Registre-se e Publique-se
Everton Miritz Jeske
Secretário de Administração e Planejamento

Recebido em: ____/____/____, ________________

