
 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 05/2021 

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2020 - PROGRAMA JOVEM CIDADÃO 

O Secretário de Administração, Receita e Tributação do Município de Saquarema/RJ, no uso de suas 

atribuições, CONVOCA estudantes classificados através do Chamamento Público nº 016/2019 para 

realização de estágio educacional do Programa Jovem Cidadão, conforme quadro abaixo, devendo 

comparecer à Secretaria Municipal de Administração, Receita e Tributação, situada na Rua 

Coronel Madureira, 77 Centro - Saquarema, no dia 15 de março de 2021, segunda-feira às 10:00 

horas, para apresentação dos documentos e celebração de termo de compromisso de estágio. 

Segue abaixo a listagem dos documentos que deverão ser apresentados (original e cópia): 

• 1 (uma) foto 3x4 colorida; 

• Carteira de Identidade RG; 

• CPF; 

• Título Eleitor; 

• Comprovante de residência atualizado ou declaração de residência; 

• Certificado de Reservista (candidato masculino); 

• PIS/PASEP; 

• Carteira de Trabalho (1ª folha e verso); 

• Certidão nascimento ou casamento ou união estável; 

• Declaração ou atestado de matrícula original expedido pela Instituição de Ensino nos últimos 

30 (trinta) dias, em que conste que o aluno está regularmente matriculado, o nome do curso e 

período cursando. 
 

CURSO: DIREITO 
 

CLASS INSC NOME COMPLETO 

20 DIR-002 JÚLIA CABRAL CAPELLO BARROZO 

21 DIR-029 LUCAS DE MATOS BARBOSA ALVES 

22 DIR-031 BRAYON XAVIER TORRES 

23 DIR-027 VICTORIA VERISSIMO CUNHA 

 

Em obediência aos decretos e normas vigentes, informamos que será obrigatório o uso de márcara 

facial de proteção, uma vez que estarão em um espaço público, assim como faz necessário a 

obediência às regras de distânciamento social e respeitar rigorosamente os horários estipulados acima. 

 
O não comparecimento no prazo legal estabelecido neste Edital de Convocação implicará na 

desistência do estudante, podendo a Secretaria Municipal de Administração, Receita e Tributação 

convocar os classificados imediatos posteriores, obedecendo à ordem de classificação. 

Saquarema, 12 de março de 2021. 

 
Hailson Alves Ramalho 

Secretário Municipal de Administração, Receita e Tributação 


