PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ
ESTADO DE MINAS GERAIS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Prefeito do Município de Araçuaí - MG, no uso de suas atribuições legais,
convoca os candidatos abaixo relacionados, aprovados no Processo Seletivo Público previsto no
Edital 001/2017 realizado no dia 04 de fevereiro de 2018, para no prazo de 10 (dez) dias, a contar
da publicação deste Edital, comparecer na Sessão de Pessoal desta Prefeitura, situada à Rua: Dom
Serafim, 434 Bairro: Centro, Araçuaí - MG, nesta, objetivando a realização dos exames necessários,
apresentação dos documentos abaixo descritos e, posterior assinatura do Termo de Contratação.
O não comparecimento no prazo previsto implicará na renúncia do candidato, que
será substituído pelo seu sucessor na lista classificatória já publicada.
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS (Xerox legível)
- 2 Retratos 3x4;
- Título de Eleitor, bem como comprovante de estar em dia com a Justiça Eleitoral;
- CIC/CPF;
- PIS/PASEP;
- Documento de Identidade de reconhecimento nacional, que contenha fotografia;
- Certificado de Reservista, para os candidatos do sexo masculino;
- Certidão de Casamento/ Certidão de Nascimento;
- Comprovante de residência: conta de água ou energia elétrica ou contrato de locação e
declaração do próprio punho;
- Certidão de Nascimento dos filhos menores de 14 anos e respectiva caderneta de vacinação
para os menores de 05 anos;
- Declaração de não ocupar outro Cargo Público, ressalvados os previstos no Art. 37, XVI, a, b e
c da CF;
- Escolaridade completa ou habilitação exigida para provimento do cargo pretendido, adquirida
em instituição de ensino oficial ou legalmente reconhecida;
- Declaração de bens;
- Laudo médico do Exame pré-admissional;
- A documentação será apresentada na forma original ou através de cópias autenticadas, sendo
facultada à Prefeitura Municipal, proceder a autenticação, desde que sejam apresentados no ato,
os documentos originais.
Antes da entrega de documentos, os candidatos convocados serão submetidos a exame préadmissional e somente serão contratados após emissão de laudo médico favorável.
CARGO: 41- ODONTÓLOGO

CANDIDATO:
00101 PRICILA DO ESPIRITO SANTO CARDOSO ...............5º EXCED.
03780 DANYELLE DE ALMEIDA LOYOLA ......................6º EXCED.
02060 DIANA EMILIA MOL PINTO ......................... 7º EXCED.

Araçuaí - MG, 21 de junho de 2018.
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