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CONVOCAÇÃO PARA ATRIBUIÇÃO DE VAGAS
A PREFEITURA MUNICIPAL DE BADY BASSITT convoca os candidatos abaixo classificados e
aprovados no Concurso Público 01/2014, conforme resultados publicados em Editais anteriormente, para
que compareçam no prédio da Prefeitura Municipal de Bady Bassitt, sito na Rua Camilo de Moraes Nº
475 – Centro, no dia 07 de julho de 2015, às 9h, ocasião em que munir-se-ão das respectivas guias de
exames de aptidão física e mental, para a Sessão de Atribuição de Vagas. O não comparecimento decairá do direito à nomeação.

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
15º

-

ONEIDE SANTANA DA SILVA

MONITOR DE EDUCAÇÃO
33º

-

RENATA CALLO OLIVEIRA

Nesta oportunidade os candidatos deverão comparecer munidos dos seguintes documentos (originais e cópias):
• Cédula de Identidade - RG;
• Cadastro de Pessoa Física – CPF;
• Título de Eleitor;
• Prova de quitação das suas obrigações com a Justiça Eleitoral;
• Certificado de reservista ou de dispensa de incorporação, quando for do sexo masculino;
• Certidão de nascimento ou casamento;
• Certidão de nascimento dos filhos, quando for o caso;
• Declaração, informando se exerce ou não outro cargo, emprego ou função pública no âmbito federal,
estadual ou municipal;
• Declaração, informando se já é aposentado, por qual motivo e junto a qual regime de previdência social;
• CTPS - Carteira de Trabalho Previdência Social (cópias das páginas onde constam a foto e os dados
pessoais);
• Número do PIS/PASEP (se houver);
• Atestado de que não possui registro de antecedentes criminais;
• Declaração de próprio punho de não ter sido exonerado a bem do serviço público;
• Declaração de bens ou valores que integram o patrimônio até a data da posse, devidamente instruída,
ou a última declaração de imposto de renda conforme Lei Federal n.º: 8.730/93;
• Comprovante de residência atualizado;
• Comprovante de conclusão da habilitação exigida para o cargo;
• Comprovante de abertura ou cartão de conta bancaria no Banco do Brasil (se houver).
Os candidatos, após convocados, terão 30 dias para tomar posse.
Bady Bassitt, 01 de julho 2015.

EDMUR PRADELA
Prefeito Municipal

