EDITAL DE CONCURSO PUBLICO N° 001/2010
EDITAL DE CONVOCAÇÃO N° 003/2014
CONVOCAÇÃO DA 34ª CHAMADA
ELI SANCHEZ ROMÃO – Prefeito Municipal de Curvelândia, Estado de Mato Grosso, no uso
das suas atribuições legais, CONVOCA, os candidatos aprovados/classificados com vaga no
Concurso Publico de Provas e Títulos 001/2010, devidamente homologado em 06 de agosto de
2010, a comparecerem e providenciarem no prazo de 15 (quinze) dias a contar da publicação desta
convocação, junto à Prefeitura Municipal de Curvelândia, das 08 horas às 13 horas, de segunda à
sexta-feira, para apresentar os seguintes documentos exigidos pelo Edital Nº. 001/2010 no item 4
e seguintes:
1. Cédula de identidade;
2. Ser brasileiro ou estrangeiro nos termos da lei (art. 12 e 37, I da CF/88);
3. Certidão de casamento ou nascimento;
4. Certidão de nascimento dos filhos menores de 14 anos (se for o caso);
5. Carteira de vacinação dos filhos menores de 05 anos (se for o caso);
6. Comprovante de matricula escolar dos filhos maiores de 05 anos (se for o caso);
7. Cartão de identificação de contribuinte – CPF;
8. Cartão do PIS/PASEP (se for o caso);
9. Comprovante de votação das duas ultima eleições que antecedem a posse;
10. Titulo de eleitor;
11. Certidão negativa fornecida pelo Cartório Distribuidor da Comarca do domicílio dos últimos
05 (cinco) anos, relativa à existência ou inexistência de ações cíveis e criminais (com transitado
em julgado);
12. Certidão Negativa de Débitos com o Município de Curvelândia - MT;
13. Atestado médico admissional expedido de acordo com as exigências da Administração
Municipal pela Medicina do Trabalho;
14. 02 (duas) fotos 3 x 4, colorida, recente;
15. Ter registro no Conselho da Respectiva categoria quando se tratar de profissão regulamentada
incluindo-se comprovante de quitação de anuidade;
16. Certidão de Reservista (quando do sexo masculino);
17. Comprovante de escolaridade;
18. Declaração contendo endereço residencial;
19. Declaração de que não ocupa ou recebe proventos de aposentadoria, que não exerce cargo,
emprego ou função publica ressalvados os cargos acumuláveis previstos na Constituição Federal;
20. Carteira de Habilitação compatível com a função à ser desempenhada;
O Candidato que não preencher e comprovar todas as condições previstas no item 4 e seguintes,
do Edital 001/2010, terá sua convocação anulada.
RELAÇÃO DOS CONVOCADOS:
CARGO: MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR
13° - Claudinei Rodrigues Jovano
14° - Jose Delhiomario jacinto
15° - Wagner Silva de Moraes

utros aprovados serão convocados conforme as necessidades da Administração Municipal,
sempre respeitando os limites de gastos com pessoal, estabelecida pela Lei Complementar nº
101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Curvelândia - MT, aos 02 de junho de 2.014.

ELI SANCHEZ ROMÃO
Prefeito Municipal

