Prefeitura Municipal de Reduto
Administração: 2021 – 2024

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Prefeito do Município de Reduto / MG, no uso de suas atribuições legais, convoca os
candidatos abaixo relacionados, aprovados no Processo Seletivo Edital nº 001/2021, para em até o prazo
máximo de 30 (trinta) dias, a contar da publicação deste Edital, comparecerem a Sessão de Pessoal desta
Prefeitura, situada na Avenida Fernando Maurilio Lopes, 12 – Centro – Reduto,MG, objetivando a
realização dos exames necessários, apresentação dos documentos abaixo descritos e, posterior assinatura
do Termo de Posse Contratual para vaga.
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 (Original e Xerox legível) conforme Edital n°
001/2021:
a) Documento de Identidade de reconhecimento nacional, que contenha fotografia.
b) Certidão de Nascimento ou Casamento, atualizada.
c) Título de Eleitor com comprovação de quitação.
d) Certificado de Reservista ou Dispensa de Incorporação ou outro documento que comprove estar
quite com as obrigações militares, se do sexo masculino.
e) 02 (duas) fotos 3x4 recentes coloridas.
f) Comprovante de inscrição no PIS/PASEP, caso seja cadastrado.
g) Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), caso não seja cadastrado no PIS/PASEP.
h) Cadastro de Pessoas Físicas – CPF.
i) Comprovante de escolaridade ou habilitação exigida para o provimento da vaga pretendida, adquirida
em instituição oficial ou legalmente reconhecida.
j) Registro no Conselho de classe se for o caso.
k) Declaração de não ocupar outra vaga, ressalvados os previstos no Art. 37, XVI, a, b e c da Constituição
Federal.
l) Declaração de que não é aposentado por invalidez.
m) Declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio até a data da posse.
n) Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) Apto expedido pelo Médico do trabalho.
Os modelos das declarações constantes nos itens k, l e m serão disponibilizados na Divisão de Recursos
Humanos da PREFEITURA MUNICIPAL DE REDUTO /MG por ocasião da contratação do candidato.
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CANDIDATO
LIVIA MALENA SANTOS GONÇALVES

Reduto, 15 de março de 2022
Dilcelio de Oliveira Hott
Prefeito Municipal
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