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Secretário Municipal de Administração.

EDITAL N" IO4I20I9. DE 14 DE OUTUBRO DE 20I9.

De conformidade com o que estabelece o Regulamento de Concurso Público, aprovado pelo
Decreto n.o Q77 /2006 de 14 de setembro de 2006, tomo público para conhecimento dos interèssados ANA
PAULA NONNEMACHER MATos e MILTON RUPPENTHAL, classificados em I lo e l2o lugares,
respectlvam€nte, para o cargo de AGENTE ADMINISTRATIVO do Concurso Público n..001/2018, instituído
pelo Edital n.o 035i2018, de 07 de Junho de 2018, e em conformidade ao Edital n..061/201g. de 04 de outubro
de 2018, e Decreto 062/2018, de 04 de outubro de 2016, que homologa a classificação Íinal do concurso público.
que os mesmos deverão apresentar até o dia 23 de ouruBRo de 2019 a seguinte documentação:

Atestado de Sanidade Física e Mental:
Folha Conida Judicial;
Carteira de Identidade Civil;
CPF;
Título de Eleitor;
Comprovante de quitação eleitoral;
Número de Inscrição junto ao plS/PASEp e cópia da carteira trabalho;
Comprovante de Residência;
Comprovante de quitação militar (para os candidatos do sexo masculino);
Certidâo de Nascimento ou Casamento (CpF do cônjuge);
Certidão de Nascimenro de filhos menores (se houvir|
Uma foto 3x4. recente:
Declaração dos bens que constituem o seu patrimônio:

?eclapç.ã9 n:C1tivg. de acumulação 
.d. !gqg, emprego ou tunção pública, conforme disciplina aConstituição Federaul988, em seu Artigo 37, XVI e iuaiEmendas.'

Comprovante da escolaridade exigida:
a) Ensino Médio Completo;

16. Número de conta bancária junto à Caixa Econômica Federal (CONTA SALÁRIO);
18. InformaÍ sobre Tempo de Serviço anterior ao ingresso no SeÀiço efrUtico Municioal.

os referidos documentos deverão seÍ apresentados na secretaria de Administração - setor dePessoal, da Prefeitura Municipar de Três de Maio, em horário normal de expediente, ."não quã-u naoapresentação dentro do prazo previsto implicará na renún cia tÁcita, relativamente a este edital de chamamento,
dos candidatos aprovados e classificados na forma do Editat n." OO tlZOis.

GABINETE DO PREFEITO MI,]NICIPAL DE TRÉS DE MAIO, EM 14 DE OUTUBRO DE 2019.

COPATTI
PREFEITO MUNICIPAL

Doe órgõos, doe songue: solve vidos.

Palácio Municipal Walter Ullmann
Rua Minas Gerais, 46 - Centro - Três de Maio/RS - 55 3535-1i22
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