PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJARÁ-MIRIM
COORDENADORIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMAD

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DOS APROVADOS NO PROCESSO SELETIVO DE ESTAGIÁRIOS
DA SEMTAS
O Coordenador Municipal de Administração da Prefeitura de Guajará-Mirim, no uso de suas
atribuições legais, convoca os candidatos, abaixo relacionados, classificados no processo seletivo
simplificado para contratação de estagiários para atender as necessidades da Secretaria Municipal de
Trabalho e Assistência Social - SEMTAS, a comparecerem na Coordenadoria Municipal de
Administração/COMAD, no Departamento de Recursos Humanos, sito a Av. XV de Novembro 930 –
Bairro Centro, a fim de apresentar 01 (uma) cópia e original dos documentos abaixo relacionados
devidamente legíveis e receber o encaminhamento para a inspeção médica a ser realizada pela junta
medica Municipal, no período Máximo de 03 (três) dias, a contar de 27/04/2020 a 29/04/2020, em
seguida tomar posse para investidura no Serviço Público Municipal.
a) Carteira de Identidade;
b) Cadastro de Pessoa Física – CPF;
c) Título Eleitoral;
d) Comprovante de estar quite com a Justiça Eleitoral;
e) Certidão de Nascimento ou Casamento;
f) Se, do sexo masculino, comprovante de estar quite com as obrigações militares;
g) 02 (duas) fotografia 3x4, recente;
h) Atestado de Aptidão Física e Mental, emitido por Junta Médica;
i) Atestado Médico evidenciando a aptidão para a função pretendida, caso inscrito para as
vagas destinadas para Portadores de Necessidades Especiais;
j) Comprovantes de matrícula em curso superior;
l) Carteira de trabalho e Previdência Social (página de identificação – frente e verso página da última contratação);
m) Declaração de bens e rendas;
n) Se tiver conta corrente, apresentar número da conta;
o) Certidão de nascimento dos dependentes menores de 14 anos, acompanhado de carteira
de vacinação e comprovação de frequência à escola, devidamente atualizada;
p) Cartão de inscrição no PIS ou PASEP;
q) Comprovante de residência;
r) Declaração de que não acumula cargos no serviço públicos, federal, estadual e municipal;
s) Declaração de que não está em licença para tratamento de saúde, licença prêmio ou
outros tipos de licença, com ou sem ônus para o erário;
t) Certidão negativa do Tribunal de Contas.
Os candidatos convocados que não comparecerem para a entrega da documentação acima
mencionada dentro do prazo estabelecido no presente edital será tido como desistente podendo a
Coordenação de Recursos Humanos convocar o próximo candidato aprovado, obedecendo
rigorosamente à ordem de classificação para a devida substituição. No dia 30 de abril, as 09:00 horas
será realizada reunião com os estagiários selecionados na Secretaria Municipal de Trabalho e
Assistência Social, conforme previsto no Edital do Processo Seletivo.
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DANIEL COSTA NOGUEIRA LOPES
JHONATAN DOUGLAS MERCADO HUARANCA
MUSKEMBERG MIRANDA DE MOURA
DANIEL CARTAGENA VARGAS
Distrito do Iata
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NOME DO CANDIDATO
ELIZETE SANTOS TIRINA
Distrito de Surpresa
NOME DO CANDIDATO
MIRIAM FERREIRA CARMAGO

Atenciosamente,

________________________
Marcelo Melo de Almeida
Coordenador Municipal de Administração
Decreto nº 12.585/20
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