
TERMO DE CONVOCAÇÃO Nº 020/2023

CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 0047/2021

JEFERSON RUBENS GARCIA – Prefeito do Município de Itapoá,   no uso de suas atribuições legais
CONVOCA os(as) candidatos(as) abaixo relacionado(s) para comparecer (em) ao Departamento de Recursos Hu-
manos, na sede da Prefeitura Municipal de Itapoá, no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da publicação des-
te, a fim de manifestar interesse em assumir a(s) vaga(s) mediante a apresentação dos documentos (cópias au-
tenticadas) exigidos no Edital e específicos para esta fase:

CARGO –  AGENTE ADMINISTRATIVO I

Classificação Candidato Escolaridade

26º MARDEN LIMA PERES ENSINO MÉDIO

27º DANIELA ALVES DA COSTA GALVÃO ENSINO MÉDIO

28º CAMILA DA SILVA ENSINO MÉDIO

CARGO –  PSICOLOGO I

Classificação Candidato Escolaridade

8º MYLENA MULLER DE OLIVEIRA SUPERIOR – PSICOLOGIA

CARGO –  MEDICO  PSF

Candidato Escolaridade

7º ARIOSVALDO LUNARDON JUNIOR SUPERIOR – MEDICINA 

8º ARMANDO JOSÉ DUARTE MONTEIRO SUPERIOR – MEDICINA 

DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS, DEVIDAMENTE AUTENTICADOS:

 Cédula de Identidade – RG ;

 Cadastro de Pessoa Física – CPF;

 Título de Eleitor ;

 Certidão de nascimento e/ou  certidão de casamento (União estável); 

 Carteira de Trabalho com Inscrição de Pis/pasep  (contendo número, série e data de emissão);

 Duas fotos recentes 3x4;

 Comprovante de residência – água, energia elétrica ou telefone fixo;

 Comprovante de Escolaridade  - diploma;

 Registro no órgão de classe e comprovante de pagamento da última anuidade, quando for o caso; 

 Certidão de nascimento dos filhos menores de 18(dezoito)anos;

 Atestado de vacinação dos filhos menores de 05 anos;

 Certidão de Quitação Eleitoral (internet);

 Certidão negativa Criminal, expedida pela Comarca onde reside;

 Certidão de regularização do CPF (internet);

 Declaração de Qualificação Social (Site – consulta cadastral.inss.gov.br)
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 Declaração de  IRRF; (caso seja isento, apresentar declaração com assinatura reconhecida em cartório);

 Declaração de não ter sofrido processo disciplinar (prefeitura fornece);

 Declaração negativa de acumulação de cargo público ou de acumulação amparada pela constituição (pre-
feitura fornece);

 Declaração de dependentes para Imposto de Renda (prefeitura fornece);

 Tipagem sanguíneo – Exame, carteira de doador ou declaração;

 Laudo médico, apto para o trabalho, encaminhado pela prefeitura; 

 Extrato de Contribuições previdenciárias anteriores.

 Conta salário na Caixa Econômica Federal Itapoá (prefeitura fornece declaração);

 Carteira de Vacinação COVID19;

Itapoá, 09 de janeiro de 2023

JEFERSON RUBENS GARCIA 
 Prefeito  do Município de Itapoá
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