EDITAL DE CONVOCAÇÃO
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
EDITAL Nº 01/2019
A PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAPUÃ, através do Setor de
Pessoal, C O N V O C A os candidatos classificados no Processo Seletivo nº
01/2019, abaixo relacionados, para comparecerem munidos da Cédula de
Identidade (RG), CPF/MF, Certificado de Conclusão de Curso de acordo com a área
inscrito, Título de Eleitor e Certidão de Quitação Eleitoral, Certificado de Reservista
(sexo masculino), Certidão de Casamento/Nascimento, Certidão de nascimento de
filhos, PIS/PASEP, comprovante de residência, número de conta corrente no Banco
do Brasil, certidão negativa de antecedentes criminais, declaração de próprio punho
de não haver sofrido, no exercício de atividade pública, penalidade por atos
incompatíveis com o Serviço Público, declaração de próprio punho atestando que
atende o Art. 37, §10 da Constituição Federal, declaração de não ter, anteriormente,
contrato com o Poder Público rescindido por justa causa ou ter sido demitido a bem
de Serviço Público, declaração de não registrar crime contra a Administração
Pública, a comparecerem no dia 05/02/2019, às 09:00 horas, na Secretaria
Municipal de Educação, situada à Rua São João, nº 694, para participarem da
atribuição de classes/aulas regular na Educação Básica do Município de Irapuã,
eventual e emergencial, por prazo determinado, em substituição na Rede Municipal
de Ensino.Os interessados serão contratados por prazo determinado sob Regime
Estatutário.
O não atendimento a presente Convocação será considerada
desistência, sem direito a qualquer reclamação futura ou ainda interposição de
recursos administrativos. O que ficará expresso com a redação do Termo de
Desistência, redigido a próprio punho e endereçado a esta Municipalidade.
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