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CRONOGRAMA DE CONFERÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO

FUNÇÃO DATA HORÁRIO LOCAL

PEB-C Arte                                                            (Do 1º ao 433º) 08/01/2016 8h
Caçadores Carnavalesco Clube

(Rua Costa Pereira, nº. 21 - Centro)

Os candidatos com Licenciatura Plena em Artes Visuais, Artes Plásticas, Artes Cênicas, Educação Artística ou Música, fornecido por instituição de ensino supe -
rior regularizada pelo órgão licenciado do sistema Oficial de Ensino, e registro no órgão de classe, quando for o caso, de acordo com a legislação vigente, tem 
prioridade na escolha. Assim sendo, excepcionalmente, a conferência de documentos e a escolha das vagas para a função de PEB-C Artes, será realizada em 
dois momentos:
1º. Momento - Conferência de documentação que será realizado dia 08/01/2015 as 08h, seguindo a listagem de classificação após recursos;
2º. Momento – Escolha de Vagas, data a ser definida, seguindo uma listagem de classificação que será gerada após a conferência de documentação.



Aviso aos candidatos que participarão da Escolha de Vagas Temporárias para o ano letivo 
de 2016No ato de chamada do candidato para assinatura de termo de compromisso para a designação e contratação, será realizado o cadastro no Sistema de RH da Prefeitura Municipal, para o qual o candidato deverá apresentar os seguintes documentos e comprovações, em XEROX com o respectivo ORIGINAL:  

Certidão de Nascimento / Casamento;

(CTPS)Carteira de Trabalho;

(C.I.)Carteira de Identidade;

(CPF)Cadastro de Pessoas Física;

Título de Eleitor;

Certificado de Reservista;(Somente     se     for     Homem  )

PIS/PASEP;

Certificado de Escolaridade (Conclusão do 1º, 2º ou 3º grau);

Comprovante de Residência (conta de água, luz ou telefone)

01 Foto (retrato) 3x4;

(CPF)Cadastro de Pessoas Física do cônjuge (se casado) e dos filhos dependentes no IRPF;

Conta SALÁRIO somente: Banestes, Caixa Econômica ou Brasil



SOMENTE     SE     TIVER     FILHOS  

Certidão de Nascimento dos Filhos solteiros;

Declaração de Frequência Escolar dos filhos de 07 A 14 Anos;

Cartão de Vacina dos Filhos Menores de 06 Anos;

A     FALTA     DE     QUALQUER     UM     DOS     DOCUMENTOS     CITADOS     ACIMA,     IMPOSSIBILITARÁ     A     CONTRATAÇÃO   
OU     A     DESIGNAÇÃO     DO     CANDIDATO.  
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