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PORTARTA No.75t202'l

Convoca para apresentageo de documentos
e assinatura de contrato o candidato
aprovado no Processo Seletivo Simplificado
Edital 2021 e dd outras providencias.

O Prefeito Municipal de ltaip6/Mc, Sr. Alexsander Rodrigues Batista, no
uso das suas atribuig6es legais e de acordo com o resultado do Processo
Seletivo Simplificado, Edital no. 06/2021 , de 06h012021, homologado atraves da
Portaria no. 74, de 5 de novembro de 2021,

RESOLVE:

I- DA NOMEAQAO E CONVOCAQAO
Art. 1.'- NOMEAR E CONVOCAR o candidato a seguir para assinatura

de contrato por prazo determinado no respectivo cargo assinalado, no prazo

maximo de 5 (cinco) dias, desde que cumprido p€lo convocado os requisitos
legais e editalicios, a contar da data da publica9ao desta Portaria, quais sejam:

AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE
c6RREGo SANTA ROSA II E III

CLASS. No.

tNscRrcAo NOME

THIAGO SANTOS SILVA

AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE
c6RREGo BAIxAo E PossEs

cLASS. No.

rNscRtcAo NOME

1) VIVIANA FERREIRA DA SILVA PASSOS

II - DO CHAMAMENTO PARA INiCIO OO EXERCICIO DO CARGO

T€1.: (33) 35e2:1101
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Art. 2." - O candidalo devera assumir o exercicio de suas atividades em
dia, hora e local a ser definido no ato da assinatura do contralo, sendo que

somente ap6s esta data, ser-lhe-a garantido o direito a remuneragao.

III - DA DOCUMENTAQAO A SER APRESENTADA
Art 3." - O candidato devere apresentar os documentos (c6pia e original

para conferencia) de acordo com os constantes na Portaria 04, de 21 de janeiro

2013, nao 6e admitindo pendencias, os quais seguem relacionados:
1 - Cadastro de Pessoas Fisica (CPF);
2 - Carteira de ldentidade com foto;
3 - Titulo de Eleitor;
4 - Declaragao de eslar quite com a Justiga Eleitoral, na data de admissao

(Expedida pelo Tribunal Regional Eleitoral - TRE);
5 - Comprovante de estar quite com o Servigo Militar (sexo masculino com

idade ate 45 anos);
6 - Certidao de Nascimento, se solteiro ou Casamento, se casado;
7 - Ceftidao Negativa de Antecedentes Criminaisi
8 - Certidao de Nascimento dos filhos dependentes;
9 - Carteira de Vacinagao para os filhos menores de 7 (sete) anos;
10 - Comprovantes de frequcncia escolar para os filhos maiores de 7 (sete)

anos e menor de 14 (quatoze);
1'l - Comprovante de inscriQao no PIS ou PASEP, quando possuir;
12 - Comprovanle de capacitagao legal para o exercicio do cargo (diploma

registrado ou declaragao ou atestado ou ceftificado de concfuseo do curso
emitido pela instituigeo de ensino, cafteira de identidade profissional, registro no
6rgeo de fiscalizageo do exercicio profissional competente).

'13 - Carteira de Trabalho e Previdencia Social - CTPS (pegina da foto e o
verso) se possuir;

14 - Declaragao de que nao infringe o art. 37, inciso XVI da Constituigao da
Repoblica Federativa do Brasil de 1988 (Acumulaqao llicita de cargos e
Fung6es) e ainda, quanto aos proventos de aposentadoria, o disposto no art. 37,

510, da Constituigao da Republica Federativa do Brasilde '1988, com a redageo
dada pela Emenda Constitucional no 20198;

15 - Declaragao de bens;
16 - 'l (uma) foto 3x4 para ficha funcional;
17 - Laudo m6dico favor6vel, fornecido por inspegao m6dica oficial;
18 - Comprovante de residCncia atual (60 dias).
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Art.4.'- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicagao.

Registre-se. Publique-se.

Itaip6/MG, 5 de novembro de 2021.

"./'l:P\'L P- *r
ALEXSANDER RODRIGUES BATISTA

Prefeito Municipal

Certideo de Publicaqao
Certifico, para os devidos fins, nos termos do aft. '115 da
Lei Organica Municipal, que a presente Portaria foi
publicada no quadro de aviso da Prefeitura em 5 de

Secret6rio Municipal de AdfoIfstraceo e

novembro de

Tel.: {33)
Sile:


