ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI
Lei de Criação n.o 572 de 22-06-1994

TESTE SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/PMVA/2017

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 09/PMVA/2017
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VALE DO ANARI, Estado do Rondônia,
no uso de suas atribuições legais, e considerando o resultado final do Teste
Seletivo Simplificado nº 001/PMVA/2017, Homologado dia 07 de Fevereiro de
2017.

RESOLVE:

I - CONVOCAR os candidatos aprovados no Teste Seletivo Simplificado nº
001/PMVA/2017, constantes da relação do anexo I, para ENTREGA DE
DOCUMENTAÇÃO relativa ao cargo/função para qual foi aprovado, que ocorrerá
no período de 25 de Setembro à 15 de Outubro de 2017, 20 (vinte) dias corridos,
no horário das 07:30 às 13:30 horas, na Prefeitura de Vale do Anari/RO.

II - Os candidatos convocados, deverão comparecer junto ao Departamento
de Recursos Humanos da Prefeitura de Vale do Anari, localizada na Av. Capitão
Silvio de Farias, nº.4571 - Centro, munidos das cópias e originais ou cópias
autenticadas em Cartório dos seguintes documentos:

DOCUMENTOS:
a) Carteira de Identidade;
b) Cadastro de Pessoa Física CPF;
c) Título Eleitoral;
d) Comprovante de estar quite com a Justiça Eleitoral;
e) Certidão de Nascimento ou Casamento;
f) Se do sexo masculino, comprovante de estar quite com as obrigações militares;
g) 02 (duas) fotografias 3x4, recente;
h) Comprovantes de escolaridade e especialização correlacionados ao cargo ao qual foi
aprovado;
i) Carteira de trabalho e Previdência Social (página de identificação - frente e verso - página
da última contratação);
j) Declaração de bens e rendas;
k) Número da conta corrente;
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l) Certidão de nascimento dos dependentes menores de 14 anos, acompanhado de carteira
de vacinação e comprovação de frequência à escola, devidamente atualizada;
m) Cartão de inscrição no PIS ou PASEP;
n) Comprovante de residência;
o) Declaração de que não acumula cargos no serviço públicos, federal, estadual e municipal;
p) Declaração de que não está em licença para tratamento de saúde, licença prêmio ou
outros tipos de licença, com ou sem ônus para o erário;
q) Certidão negativa do Tribunal de Contas;
s) Atestado de sanidade física e mental (SUS);
t) Certidão Municipal;
O candidato classificado não poderá passar procuração para terceiros para assinatura do
contrato.

I - O candidato convocado para a entrega de documentos, de que trata este Edital,
que não comparecer dentro do prazo preestabelecido no item I, será reclassificado
indo para o final da lista de classificação, sendo convocados imediatamente os
classificados subsequentes, conforme item 11.3 do Edital n.º 001/PMVA/2017.

Vale do Anari (RO), 25 de Setembro de 2017.

ANILDO ALBERTON
Prefeito Municipal
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ANEXO I - EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 09/PMVA/2017

Secretaria Municipal de Ação Social
INSC. N.º

78

NOME DO CANDIDATO

VERIDIANA MOREIRA DIAS

FUNÇÃO

PSICÓLOGO

CLASSIFICAÇÃO

4º

ANILDO ALBERTON
Prefeito Municipal
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