
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 1/2017

A Câmara Municipal  de  Carandaí,  através  da  Presidente  Vereadora
Maria  da  Conceição  Aparecida  Baeta,  no  uso  de  suas  atribuições  legais,  TORNA
PÚBLICO,  o presente edital  para convocar o candidato classificado  no Processo
Seletivo Simplificado – Edital n º. 1/2017, Homologado em 10/11/2017, destinado ao
preenchimento de vaga do cargo de Controlador Interno. 

(1) Fica  CONVOCADO o  profissional  abaixo  relacionado,  interessado  em  firmar
contrato por tempo determinado, a se apresentar na sede da Câmara Municipal,
situada  à  Rua  Dr.  Rubem Amado,  nº.  217,  Bairro  Nossa  Senhora  do  Rosário,
Carandaí/MG,  no dia 16 de novembro de 2017, às 7h (sete horas).

Classif. Nome Pontos Data de Nascimento
1º José Maurício do Carmo Lourenço 119,5 01/09/1962

(2) O candidato convocado deverá,  OBRIGATORIAMENTE, apresentar-se no dia e
horário, acima citado, munido da seguinte documentação comprobatória necessária
à investidura do cargo, conforme prevê o item 12.2 do Edital nº. 1/2017:

a) Comprovante de Escolaridade (diploma da habilitação e/ou histórico escolar); 
b) Atestado Pré-admissional (aptidão física e mental), expedido por uma Clínica

de Medicina do Trabalho;
c) Cédula de Identidade (RG);
d) Cadastro de Pessoa Física (CPF);
e) Cartão do PIS/PASEP;
f) Título de Eleitor e comprovante de votação na última eleição;
g) Certidão de Reservista;
h) Certidão de Casamento;
i) Comprovante de residência;
j) Declaração de bens;
k) Declaração de que não possui impedimento para exercício de cargo público;
l) Certidão Negativa de Débitos Municipais;
m) Número de conta bancária na Caixa Econômica Federal.



(3) A desistência ou o não comparecimento do candidato no dia e horário marcado,
implicará na sua eliminação automática, conforme prevê o item 12.2 do Edital nº.
1/2017.

“12.2- O candidato terá o prazo de 01 (um) dia útil subseqüente
à  convocação,  para  comparecer  à  Secretaria  da  Câmara
Municipal de Carandaí, sito à Rua Dr. Rubem Amado, nº. 217,
Bairro  Nossa  Senhora  do  Rosário,  CEP:  36.280-000,  nesta
cidade, com toda a documentação necessária à investidura do
seu  cargo.  A não  manifestação  do  candidato  classificado  no
período  implicará  na  sua  eliminação  do  Processo  Seletivo
Simplificado.”

Carandaí, 10 de novembro de 2017.

MARIA DA CONCEIÇÃO APARECIDA BAETA
-Presidente da Câmara Municipal-


