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Candidatos:

PODER EXECUTIVO
CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - EDITAL N.º 001/2021
O Prefeito Municipal de Nova Castilho, Estado de São Paulo, no uso
das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, C O
N V O C A os candidatos abaixo listados, aprovados no Processo
Seletivo Simpliﬁcado Edital Nº 01/2021 para comparecer na
Prefeitura Municipal de Nova Castilho, localizada na Rua Sete de
setembro, nº 282, Centro, no município de NOVA CASTILHOSP, para a apresentação dos seguintes documentos:
a) uma foto 3x4 recente;
b) documento de identidade reconhecido legalmente em território
nacional, com fotograﬁa;
c) título de eleitor e comprovante de votação na última eleição;
d) cadastro de pessoa física - CPF
e) certiﬁcado de reservista ou de dispensa de incorporação, quando
for do sexo masculino;
f) comprovante de conclusão da habilitação exigida para a Função,
de acordo com o Anexo I deste Edital, devidamente reconhecida
pelo sistema Federal ou pelos sistemas Estaduais e Municipais de
ensino;
g) comprovante de registro em órgão de classe;
h) cartão de cadastramento no PIS/PASEP, se houver;
i) certidão de casamento, quando for o caso;
j) certidão de nascimento dos ﬁlhos, quando for o caso;
k) documento de identidade reconhecido legalmente em território
nacional, com fotograﬁa, ou certidão de nascimento dos dependentes
legais, se houver, e documento que legalmente comprove a condição
de dependência;
l) atestado de que não possui registro de antecedentes criminais,
emitido pela Secretaria de Segurança Pública do Estado, onde residiu
nos últimos 05 (cinco) anos;
m) atestado de Saúde;
n) declaração, informando se exerce ou não outro Cargo, emprego ou
Função pública no âmbito federal, estadual ou municipal;
o) declaração, informando se já é aposentado, por qual motivo e
junto a qual regime de previdência social;
p) declaração de não estar cumprindo sanção por inidoneidade,
aplicada por qualquer órgão público ou entidade da esfera Federal,
Estadual ou Municipal;
q) certidão de débitos da Prefeitura do Município de NOVA CASTILHO

Inscrição

Nome

Documento

Posição

0000007

DAMIÃO QUEIROZ
DA SILVA

RG 635553946 ssp
SP

1º

0000002

ROSILENE DE
VERÇOSA SANTOS

RG 402712158 SSP
SP

2º

0000010

MARTA SEVERINO
DOS SANTOS

RG 29.430.972-X SSP
SP

3º

Os candidatos deverão se apresentar munidos dos documentos
acima listados dentro do prazo de 72(setenta e duas) horas.
Após transcorrido o prazo acima, ﬁcará automaticamente
desclassiﬁcado e perderá sumariamente o direito à contratação.
Os candidatos que apresentarem a documentação dentro do prazo
acima citado, deverão ser convocados para assumir suas funções
dentro do prazo de até 30(trinta) dias.
A atribuição das aulas será feita de acordo com as necessidades
pedagógicas da unidade escolar.
Prefeitura do Município de Nova Castilho – SP em 29 de abril de 2021.
LÚCIO MAURO GARCIA
Prefeito Municipal
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