RETIFICADO - EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 005/2021,
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2019
O Secretário de Administração, Receita e Tributação do Município de Saquarema/RJ
CONVOCA os candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado nº 003/2019, de que
trata o Edital nº 003/2019, conforme descrição abaixo, para contratação temporária devendo
comparecer ao Auditório da Secretaria Municipal de Educação, no Centro Administrativo
Ezio Ferreira Costa, localizado na Avenida Saquarema, 4299 - Porto da Roça - Saquarema - RJ,
no dia 17 de maio de 2021, segunda-feira às 14:00 horas, para apresentação dos
documentos e habilitações exigidas de seus respectivos cargos e realização de exame médico
admissional.
Para realização do exame médico admissional o candidato deverá apresentar os seguintes
exames:
•
•
•
•
•
•

Hemograma completo;
Glicose;
Uréia;
Creatinina;
Urina (EAS);
Eletrocardiograma com laudo do cardiologista - 40 anos (inclusive) em diante.

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;
Certificado de Reservista (candidato masculino);
Carteira Nacional de Habilitação Categoria específica (para os cargos de Motorista);
Certificado de conclusão de curso específico (Resolução nº 168/2004 CONTRAN) para o cargo
de Motorista II (Ambulância/Van);
• Comprovante de Escolaridade/Especialização exigido para o cargo: diploma ou declaração de
conclusão de curso;
• Comprovante de inscrição no PIS/PASEP;
• Carteira de Trabalho (1ª folha e verso);
• Comprovante de residência atualizado;
• Certidão de nascimento, casamento ou união estável;
• Certidão de nascimento de filhos menores de 14 anos;
• Carteira de Identidade RG e CPF de filhos menores de 14 anos;
• Comprovante
da
Situação
Cadastral
do
CPF,
disponível
no
site:
https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cpf/consultasituacao/consultapublica.asp;
• Certidão Negativa da Justiça Eleitoral, de quitação com as obrigações eleitorais, disponível no
site: http://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes;
• Certidão Negativa da Justiça Eleitoral relativa à condenação criminal eleitoral, disponível no site:
http://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes;
• Certidão Negativa da Justiça Eleitoral relativa à condenação criminal eleitoral, disponível no site:
http://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes;
• Certidão de Antecedentes Criminais disponível no site:http://www.pf.gov.br/servicospf/antecedentes-criminais;
➢ Comprovante de Conta Corrente do Banco Santander (caso possuam).

BLOCO 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CARGO: MOTORISTA II (AMBULÂNCIA/VAN)
CLASS
43

INSC
MA-030

NOME COMPLETO
RAFAEL DE SOUZA SOARES

BLOCO 5-SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
CARGO: MOTORISTA III (CAMINHÃO)
CLASS
16

INSC
MC-020

NOME COMPLETO
LUIZ CLAUDIO DIAS DE MOURA

Em obediência aos decretos e normas vigentes, informamos que será obrigatório o uso de
máscara facial de proteção, uma vez que estarão em um espaço público, assim como faz
necessário a obediência às regras de distanciamento social e respeitar rigorosamente os horários
estipulados acima.
O não comparecimento no prazo legal estabelecido neste Edital de Convocação implicará na
desistência do(a) candidato(a), podendo a Secretaria Municipal de Administração, Receita e
Tributação convocar os candidatos imediatos posteriores, obedecendo à ordem de classificação.
Saquarema, 11 de maio de 2021.

Hailson Alves Ramalho
Secretário Municipal de Administração, Receita e Tributação

