
 
 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 04/2022 

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2022 - PROGRAMA JOVEM CIDADÃO   
 

O Responsável pelo expediente da Secretaria Municipal de de Administração, Receita e 

Tributação do Município de Saquarema/RJ, no uso de suas atribuições, CONVOCA 

estudantes classificados através do Chamamento Público nº 003/2022 para realização de 

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

comparecer Secretaria Municipal de Educação, no Centro Administrativo Ezio Ferreira 

Costa, localizado na Avenida Saquarema, 4299 - Porto da Roça - Saquarema - RJ, no dia 01 

de julho de 2022, sexta-feira, conforme horário abaixo especificado, 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):  

• 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. 

• 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; 

• Comprovante de Conta Corrente do Banco Santander (caso possuam). 
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HORÁRIO: 10:00 h. 
 

CURSO: Engenharia Civil  
 

CLASS INSC NOME COMPLETO 

5 PJC03/22-156 Higor Jose Azeredo 

6 PJC03/22-184 Gabriel Amorim Mattos 

7 PJC03/22-25 João Victor Lopes Sant’Anna 
 

 

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, 29 de junho de 2022. 

 

 

 

Willy de Barros Coutinho 

Responsável pelo expediente da 

Secretaria Municipal de Administração, Receita e Tributação 

Portaria nº 557 de 09 de junho de 2022 

 


