EDITAL DE CONVOCAÇÃO
PARA EXAME PRÉ ADMISSIONAL, AVALIAÇÃO MÉDICA E
ENTREGA DE DOCUMENTOS - CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2015
POR ORDEM JUDICIAL
O Secretário de Administração, Receita e Tributação do Município de Saquarema/RJ
CONVOCA o candidato abaixo relacionado, aprovado no Concurso Público nº 01/2015,
conforme descrição abaixo, para comparecer à Secretaria Municipal de Educação, no Centro
Administrativo Ezio Ferreira Costa, localizado na Avenida Saquarema, 4299 - Porto da Roça Saquarema - RJ, no dia 01 de junho de 2022, quarta-feira às 14:00 horas, para realização de
exame pré-admissional e avaliação médica e apresentação de documentos e habilitações
exigidas de seu respectivo cargo, conforme especificado no Anexo II do Edital do Concurso
Público 001/2015.
Para realização de exame pré-admissional e avaliação médica o candidato deverá estar munido
dos 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 conforme edital
(original e cópia):
Carteira de Identidade RG;
CPF;
Comprovante de residência;
Título de Eleitor;
Comprovante de votação das três últimas eleições;
Comprovante de PIS/PASEP;
Comprovante de Naturalização (para estrangeiros);
Comprovante de Escolaridade/Especialização exigido para o cargo: diploma ou
declaração de conclusão de curso;
Declaração de Bens;
Declaração de Acúmulo de Cargo;
Além dos documentos solicitados no edital, pede-se que os candidatos estejam também
munidos de:
Xerox da Carteira de Trabalho (1º folha e verso);
02 (duas) fotos 3x4 colorida;

Certidão nascimento, casamento ou união estável;
Certidão nascimento dos 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 de Antecedentes Criminais disponível no site: http://www.pf.gov.br/servicospf/antecedentes-criminais;
Cargo: PROFESSOR MG-1A
Classificação

Inscrição

255º

1247340

Nome
ROSA ELIZA RODRIGUES BENTES
Saquarema, 26 de maio de 2022.

Hailson Alves Ramalho
Secretário Municipal de Administração, Receita e Tributação

