2° CHAMADA

EDITAL 022 – 2º CHAMADA PARA OS APROVADOS NO PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO DE AGUAI – SÃO PAULO
Conforme previsto no Edital nº 02/2018 de 17 de maio de 2018, a Comissão de
Seleção e Contratação de Pessoal, no uso de suas atribuições, torna público a 2º
chamada para os aprovados no processo seletivo simplificado de Aguai – SP.
Os candidatos convocados, deverão comparecer no endereço abaixo, no horário
determinado pelo cronograma, com os seguintes documentos:
LOCAL: RUA VALINS, 1523
VILA BOM GOSTO
AGUAÍ – SÃO PAULO
CEP: 13.860-000

Item 11 do EDITAL 02/2018
11. DAS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO
11.1 Para as vagas onde houver diferentes locais e horários de trabalho o candidato
mais bem colocado terá direito de escolha da vaga de sua preferência, cabendo aos
candidatos seguintes optarem pelas vagas remanescentes.
Parágrafo primeiro: O candidato que no momento da contratação não tiver
disponibilidade de assumir a vaga no local e horário disponível será desclassificado,
sendo chamado o próximo candidato da lista de espera.
11.2 O Candidato aprovado deverá apresentar a seguinte documentação no ato de
admissão:
a) Currículo com foto atualizado;
b) 1 Foto 3x4 recente;
c) Cópia de todas as folhas preenchidas da Carteira de Trabalho;
d) Extrato do PIS ou cópia do nº na CTPS ;
e) Cópia Cédula de Identidade;
f) Cópia CPF;
g) Cópia Certidão de Nascimento/Casamento;
h) Cópia Comprovante de endereço;
i) Cópia do Comprovante de escolaridade;
j) Cópia de Cartão de Conta Bancária (ou cópia do contrato);
k) Registro Profissional dos respectivos conselhos – COREN, CRM, CRF, CRO, entre
outros, e respectivas certidões que comprovem regularidade para o exercício da
função. (Documentos pertinentes ao cargo);
l) Carteira Nacional de Habilitação (CNH), para os empregados que exercerão o cargo
de motorista;
m) Cópia Certidão de Nascimento de filhos menores de 14 anos;
n) Cópia Carteira de Vacinação dos filhos (menores de 7 anos) ou declaração de
frequência escolar (a partir de 7 anos);
o) Cópia do alistamento militar / reservista
p) Cópia do Título de Eleitor
q) Declaração de que não ocupa cargo público em regime de dedicação exclusiva.
(ANEXO I)

2° CHAMADA
IMPORTANTE
Os candidatos listados abaixo, deverão comparecer ao endereço citado acima
no dia 10 de julho de 2018 (terça-feira) das 8:30 até as 11:30.
O não comparecimento para entrega de documentação de contratação resulta
em desclassificação do candidato.

Os candidatos convocados (2º chamada) para entrega dos documentos para
contratação são:

AUXILIAR DE LIMPEZA
C
6

NOME
GABRIELA CRISTINA MILITÃO DE SOUZA
TECNICO DE ENFERMAGEM - (CENTRO DE ESPECIALIDADES)

C
5
6

NOME
LAIZA CRISTINA MARTINS
PATRICIA BONETTI VIEIRA DA SILVA

ENFERMEIRO – (PRONTO SOCORRO MUNICIPAL / UNIDADE DE PRONTO
ATENDIMENTO)
C
6

NOME
VIVIANE APARECIDA ROSSETO NUNES

COMISSÃO DE SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE PESSOAL
Aguaí, 06 de julho de 2018.

2° CHAMADA
ANEXO I
DECLARAÇÃO

Eu
,
RG
, CPF
tendo em vista
minha participação no teste seletivo EDITAL 02/2018 realizado pelo Instituto Civitas de
Desenvolvimento Humano junto ao Município de Aguaí – SP. DECLARO para todos os fins
que, em sendo aprovado(a), não cumularei a função com qualquer cargo público que
demande minha presença em regime horário de DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. Declaro ainda
que, caso venha a exercer algum cargo público, o farei em regime horário compatível com
a atividade a que me proponho a exercer na hipótese de aprovação no presente certame.

06 de julho de 2018, Aguaí - São Paulo

______________________________________
Assinatura

*Preencher este documento a mão

