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RETIFICAÇÃO n° 02-  EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

Nº 01/2021 

A Presidente da Comissão Especial Organizadora do Processo Seletivo 

Simplificado (PSS) n° 01/2021, através de suas atribuições instituídas pelo Decreto 

municipal n°021/2021, 

RESOLVE  

Retificar o Edital n.º 01/2021, de 02/02/2021, que estabelece instruções destinadas 

à realização de Processo Seletivo Simplificado PSS, conforme segue:  

Fica excluído a exigência do item: 

- Declaração de Não demissão do serviço publico, conforme anexo VIII. 

- Fica excluído o anexo VIII do Edital n.º 01/2021 de 02/02/2021. 

 

Passando a constar conforme a seguir especificado. 

 

10.3 Para contratação o candidato deverá comparecer ao Departamento de Recursos 

Humanos mediante apresentação dos seguintes documentos:  

- 1 foto 3x4(recente);  

- RG;  

- CPF;  

- Título de Eleitor;  

- Certidão de Nascimento ou Casamento; 

 -Comprovante de Residência atual; 

 - Comprovante de Escolaridade; 

 - Inscrição do PIS/PASEP;  

-  Comprovante de Regularidade na Qualificação Cadastral do PIS/PASEP expedido 

pelo site da Previdência Social - 

http://www.esocial.gov.br/QualificacaoCadastral.aspx (Caso o comprovante 

apresente inconsistências, o candidato deve procurar o órgão competente para 
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regularização e apresentar documento comprobatório de regularização expedido pelo 

referido órgão); 

- Certidão de Nascimento dos filhos menores de 21 anos e/ou RG e CPF;  

- Carteira de Trabalho;  

- Carteira de Reservista ou Certidão de Quitação com o Serviço Militar;  

- Certidão de Quitação Eleitoral;  

- Certidão de antecedentes criminais; 

- Atestado de saúde ocupacional, emitido nos últimos 30 dias, que comprove aptidão 

física e mental para o cargo pretendido, conforme anexo VI, é de responsabilidade do 

candidato a obtenção e entrega do mesmo. 

- Declaração de Bens e Valores (declaração de Imposto de Renda);  

- Declaração de não acúmulo de cargos, ou declaração de acúmulo, do órgão em que 

acumula cargo (constando carga horária), conforme anexo; 

- Declaração de recebimento ou não de proventos de inatividade; 

- O candidato convocado deverá apresentar fotocópias dos documentos exigidos 

juntamente com os originais para autenticação, ou fotocópias autenticadas em 

cartório. 

- É responsabilidade do funcionário, abrir a Conta Salário no Banco Bradesco, agência 

6102-6, conforme orientação do Departamento de Recursos Humanos no momento 

da comprovação da documentação para posse (no momento da admissão será 

fornecido guia para abertura desta). 

 O não comparecimento no prazo previsto em edital de convocação, ou a não 

entrega de algum documento caracterizará eliminação do processo. 

Fernandes Pinheiro, 04 de fevereiro de 2021. 

 

Ines Kuc Kuller 

Presidente da Comissão Especial Organizadora- PSS 

Decreto n°021/2021 

 


