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SECRETARIA MUT{IOPAL DE EDUCAÇÃO DE MOZÂRLÂNDIÂ

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICÀDO AM NA22

SITIMÂ CONVOCAÇÃO

A Secretaria Mruricipal de Educação, considçrando os resultados do Processo Seletivo

Simplificdo Edital O01n022, co,Ín a ntrêssidde de contaaçtu êmporária de excepcional

interesse público, COIIVOCÂ os candidatos abaixo relacionados, IBra a CONTRATAÇÃO

TEMPORÁRIA, devendo apresentâr-se, no Departflnento de Recursos Hurnanos, nâ Prefeitura

Municipal, sihnda na Rua Sfu Paulo S/N" centro das th as t lh e das 13 as l7h em três dias úteis,

munidos da xçrox legível dos seguintes doçumçntos:

Copras:

A) Registro geral de identificaç5o, carteira de identidade ou equivdenb;

B) Inscrição no crdastro de persoa física - CPF/}IF;

C) Título de cleitoç

D) Comprovrntc dc quitrçIo elcitorel dl últimr eleição;

E) Cadastramento no PIS/PÂ§EP;

f) Comprovantc dc residência aturlízedo;

G) Certidto de nescimenÍo ou crsrmento;

H) CeÉidão de neseimento dos filhoe dependentes;

D Certificado de niliter, quendo couber;

ü Comprovrnte de titulrrid*de de corta hrncárl* individu*h ( Brnco do Bresil)

K) Atestedo mfiico, compnÍ)vando quc goze de boa saúde fisice e mcntal, nos mold6 do anexo

v;

L) Comprovente de cscoleridede.
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O cendidrto convocrdo que não se rprm!§tar de»tro do prazo {»l qu€ ddrrr de rprcsentar os

documentos mencionrdos nçiul, perderá s dirçiüo s vrgn; §.§o +r[ qrc Éer$ çouvocrdo o

candidato com cl*rrificrçto irredixknrcrte postcrior.

MOZARLÀflDIA, 08 de fevereirs de 2§23.
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kz*nge}r d* §ihr Bibeiro

§ecrctlri,r Municipel dc Erlncação
;., .,u do 5tlvo Ribeiro\(,.rr ra I\4un
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PROCESSO §E LETTVO §IIUPLITTCADO - {E D ITAL OI n022)-

sExTÂ ccFrvccAÇÃo
CARGOIÍ:UF{ÇÃO: WG_ILÂNTE

Mozarlândia, &E de fevereiro de 2023

,flilW
Roarndr d* §ilvr Riheiro

SGercúírin murrfuiprt dc Educaç§o
Rozangelo da Silvo Ribeiro
Secretária ÍVun cie Educaçac

Decrero N" 04t2821
fu1cuariinui:,ôi_-r

po$çÃo CÂIIDTDATO

?to Pautro Francis*a da Silva

24" Ctróvis AIvm de Sousa


