
 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
PROCESSO SELETIVO Nº 002/2020 

 

VANDERLÉIA APARECIDA DOS SANTOS SOUZA, Prefeita de Bom Sucesso de 
Itararé, nos termos da legislação vigente, CONVOCA os candidatos relacionados 
abaixo, classificados no Processo Seletivo Nº002/2020 para a apresentação e entrega 

dos documentos exigidos para nomeação em contrato por tempo determinado (20 dias) 
no cargo de Monitor de Transporte Escolar, até a conclusão de novo processo seletivo.  

  
Os candidatos, deverão comparecer no Departamento Pessoal da Prefeitura, a rua 
Gregório Brizola, 70, em Bom Sucesso de Itararé, munido de cópia dos seguintes 

documentos abaixo relacionados: 
 

(x) – Cópia de Documento de conclusão Escolar compatível ao Cargo 
(x) – Cópia do Título de Eleitor e comprovante de votação última eleição 
(x) – Cópia da Cédula de Identidade 

(x) – Cópia do Cartão do PIS/PASEP  
(x) – Cópia do CPF 
(x) – Cópia da Certidão de Casamento ou Nascimento 

(x) – Cópia da CTPS (Pág. do N.º e qualificação) 
(x) – Cópia da Certidão de Nascimento dos filhos de até 14 anos 

(x) – Cópia da Caderneta de Vacinação dos Filhos de até 05 anos  
(x) – 01 foto 3x4 (recente) 
(x) – Comprovante de Endereço 

(x) – Negativa de Antecedentes Criminais 
(x) – Cópia do Certificado de Reservista 

(x) – Exame de Saúde Admissional (retirar guia no Depto de Pessoal) 
    

A presente CONVOCAÇÃO tem validade pelo prazo de 02 (dois) dias a contar 

desta data. Caso o(a) candidato(a) não interessar em assumir o cargo a que faz jus 
deverá assinar o Termo de Desistência no mesmo prazo. O não comparecimento ou não 
apresentação da documentação exigida no prazo estabelecido, importará a desistência 

ou impossibilidade de contratação do candidato na vaga temporária a qual foi 
convocado. Segue a lista dos convocados: 

 
 
 

 
 

 
 

 

Bom Sucesso de Itararé, 09 de fevereiro de 2022. 
 
 

VANDERLÉIA APARECIDA DOS SANTOS SOUZA  
Prefeita Municipal 

 
 
 

Recebi a 1ª via deste em ____/_____/_______    __________________________ 

Nº INSCRIÇÃO NOME 

31 2000552682 PLINIO CÉSAR RIBEIRO 

32 2000553213 ADRIELSON DE OLIVEIRA ANDRADE 

33 2000552620 EVERTON MANOEL DO AMARAL OLIVEIRA 

34 2000552335 CINTHIA MONIQUE DIAS 


