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EDITAL DE CHAMAMENTO n. 12/2015 DO CONCURSO PÚBLICO 
 N. 01/2011 

 
 

Mediante o presente EDITAL DE CHAMAMENTO DO CONCURSO 

PÚBLICO 001/2011 da Prefeitura Municipal de Guatambu, Estado de Santa 

Catarina, fica CONVOCADO, para nomeação, os candidatos aprovados no 

referido concurso, para comparecerem na Prefeitura Municipal de Guatambu, 

na rua João Moreira Filho, centro,  no horário das 08:00  às 12:00h  e das 

13:00h as 17:00h no período de 01 de setembro  a 01 de outubro de 2015, 

munida dos documentos constantes no Edital de Concurso Público nº 01/2011 

(disponível no site www.guatambu.sc. gov.br), mais os documentos abaixo 

discriminados, cientes de que o não comparecimento no prazo acima 

estipulado, bem como a não apresentação dos documentos necessários 

para a posse, nesse mesmo prazo, RESULTARÁ NA PERDA DA VAGA. 

Informa-se ainda, que o exame médico de saúde ocupacional de que 

trata o Edital de Concurso Público nº 01/2011, será realizado por Médico 

designado pela Prefeitura Municipal de Guatambu, o qual poderá exigir todos 

os exames pertinentes a aferir a capacidade admissional para o respectivo 

cargo.  

As consultas serão realizadas conforme dia agendado pelo 

Departamento de recursos humanos e comunicado no momento da entrega 

dos documentos pertinentes ao aprovado. 

 
DOCUMENTOS PESSOAIS NECESSÁRIOS PARA TODOS OS 

CHAMADOS: 
  

 Cópia autenticada da Cédula da Identidade; 

 Duas fotos 3x4 recentes e iguais; 

 Cópia autenticada CPF; 

 Cópia autenticada do Titulo de Eleitor e comprovante de votação da 

ultima eleição ou certidão expedida pela Justiça Eleitoral; 
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 Comprovação de quitação com as obrigações militares, se do sexo 

masculino; 

 Carteira de Trabalho; 

 Numero da conta (Banco do Brasil, Bradesco, Sicoob ou Caixa 

Econômica); 

 Certidão de nascimento ou casamento; 

 Certidão de nascimento dos filhos; 

 Comprovante de Escolaridade; 

 Declaração de não acúmulo de cargo público; 

 Declaração de Bens e Valores; 

 Declaração de que não é beneficiário do INSS por motivo de doença. 

 Declaração de não ter sofrido penalidades na função Pública. 

 

NOME DO CONVOCADO CARGO CARGA 
HORÁRIA 

Altair Selias Vaz Vigia 40 

 
Guatambu, 01 de setembro de 2015 
 
 
 
                                                                             _____________________ 

                                                   PEDRO BORSOI 
                                                     Prefeito Municipal  

 
 
 

______________________                                          
Eloir Pavão 
Sec.Mun. Administração e Fazenda 
 
 
NOME DO CONVOCADO: _____________________________________ 
 
 
 
 
Correspondência Recebida em: ______/_____/_____ 
 
 
 

_____________________________________                                                                                                                                                      
Assinatura: 


