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EDITAL DE CONVQCACAO N" 044/2022

O MUNICIPIO DE CENTENARIO DO SUL, ESTADO DO
PARANA, atraves do presente EDITAL. convoca a candidata aprovada no Concurso Publico n°
01/2018, abaixo relacionada. para compareeer no prazo de 05 (cinco) dias uteis, a contar da data da
publieagao deste, junto ao Departamcnto de Recursos Humanos da Administracao Pubiica
Municipal, sito a Praga Padre Aurelio Basso. n° 378, ccntro, Centenario do Sul-PR, para
apresentarem os documentos conforme estabelecido nos itens n° 4 e 18.4 do edital de abertura do
referido concurso e consoante o rol abaixo mencionado. O nao comparecimento dentro do prazo
estipulado implicara na eliminagao da candidata no concurso publico.

a) Copia da Certidao de Nascimento e/ou da Certidao de Casamento;
b) Prova de quitagao com a Justiga Eleitoral;
c) Prova de quitagao com o servigo militar para o candidate do sexo masculine;
d) Copia do documento de Identificagao;
e) Copia do Cartao do CPF;
f) Copia do Certificado de Conclusao do Curso/escolaridade exigido pelo requisite do emprego;
<>) Copia do Registro no orgao de classe e comprovante de pagamento da ultima anuidade, quando for
requisite do emprego;
h) 01 (uma) fotografia 3X4 recente;
i) Copia da Certidao de Nascimento do(s) filho(s) menores de 14 (quatorze) anos, quando houver;
j) Certidao Negativa Criminal (fomecida pela Justiga Estadual e Justiga Federal), expedida pela
Comarca onde reside referente aos ultimos 05 (cinco) anos;
k) Copia do comprovante de residencia;
l) Numero do PIS/PASEP;
m) Declaragao sobre o exerdcio de outro cargo, emprego on fungao pubiica, bem come nao percebe
beneficio proveniente de Regime Proprio de Previdencia Social ou do Regime Geral de Previdencia
Social relative a emprego publico, e„ nos casos que a lei indicar, declaragao de bens e valores que
constituent seu patrimonio.
CANDIDATOS
THAYENE FI LET I DEZOTI

CLASSIFICACAO
4°

CARGO
Psicologo

Centenario do Sul/PR. 03 de Junho de 2022.

MELQUIADES TAMAN JUNIOR
Prefeito Municipal

