EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA NOMEAÇÃO EM CARGO PÚBLICO
N° 006/2022

CARLOS GUSTAVO SCHUCH, Prefeito Municipal de Vale Verde, Estado do Rio
Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais e à vista de resultado de Concurso Público,
realizado conforme disposições do Edital Nº 001/2016, de 17 de maio de 2016, procede na
convocação do candidato, conforme classificação abaixo relacionada:
CARGO: Professor de Educação Infantil
LUANA SCHULZ – 8° LUGAR

Art. 1º - O candidato deverá comparecer na Secretaria de Administração e Planejamento,
Rua Frederico Trarbach, 655, no horário das 07 h às 13 h, no prazo de até 10 (dez) dias, após a
publicação deste, com os documentos abaixo listados:
I – 1 (uma) foto 3x4, recente;
II – nº de conta corrente em instituição bancária indicada pelo município;
III – endereço residencial e nº de telefone;
IV – fotocópia dos seguintes documentos, acompanhados dos originais:
a) carteira de identidade;
b) CIC/CPF;
c) PIS/PASEP;
d) titulo de eleitor com comprovação da última votação;
e) certificado militar (para o sexo masculino);
f) certidão de nascimento ou casamento;
g) certidão de nascimento dos filhos ou dependentes menores e a respectiva carteira de
vacinação;
h) certificado ou diploma de formação escolar, bem como da especialidade, e a carteira de
registro no órgão competente, quando for o caso;
i) carteira nacional de habilitação, quando for o caso.
V – Declaração de exercício ou não de outro cargo, função ou emprego público, conforme
modelo da Prefeitura Municipal;
VI – Declaração de bens e renda, conforme modelo da Prefeitura Municipal;
VII – folha corrida judicial, do domicílio do servidor nomeado, com data posterior ao edital
de convocação;

VIII – exame de saúde com médico ou junta médica oficial do Município, registrado em
ficha fornecida pelo Município, mediante a apresentação dos exames que seguem e que serão
custeados pelo candidato convocado: hemograma, EQU (comum de urina), glicemia, uréia,
creatinina, colesterol, avaliação cardiológica (c/eletrocardiograma), vacina antitetânica e RX
do tórax;

Art. 2º - O ato oficial de nomeação do candidato para o respectivo cargo, somente será
efetivado mediante a apresentação dos documentos referidos no Art. 1º.
Art. 3º - O prazo de até 10 (dez) dias, poderá ser prorrogado uma vez por igual período a
pedido do candidato, compreende a entrega, análise, aprovação de documentos, a nomeação e a
posse. Caso não compareça no prazo acima, o candidato terá sua convocação tornada sem
efeito, ficando o município apto a prosseguir no chamamento dos próximos candidatos
classificados.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE
VALE VERDE, EM 07 DE JANEIRO DE 2022.
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