PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUIUTI-SP
CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 01/2015
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA CHECAGEM DE PRÉ-REQUISITOS DO CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 01/2015
A Prefeitura do Município de Tuiuti usando de suas atribuições legais nos termos do artigo 37, inciso IX, da Constituição
Federal, sob a organização da empresa Aplicativa Serviço de Apoio e Gestão Administrativa, torna pública a CONVOCAÇÃO
PARA A CHECAGEM DE PRÉ-REQUISITOS do Concurso Público 01/2015, cuja entrega da respectiva documentação
ocorrerá, conforme segue:
DATA DA ENTREGA DO ENVELOPE CONTENDO A DOCUMENTAÇÃO: 03 E 04 DE MARÇO DE 2016
HORÁRIO DE ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO: DAS 12h30 AS 16h30.
LOCAL DE ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO: RUA ZEFERINO DE LIMA, 117, CENTRO, TUIUTI – SP.
O candidato convocado para a comprovação dos pré-requisitos deverá entregar UM ENVELOPE LACRADO, devidamente
identificado com o nome do candidato, o cargo, a área de atuação, o número de inscrição e o nome do concurso –
CHECAGEM DE PRÉ-REQUISITO – Concurso Público - Prefeitura do Município de Tuiuti - 01/2015, contendo os
seguintes documentos:
a) documento de identidade (RG) – frente e verso (cópia simples);
b) Cópia autenticada do comprovante de endereço: (contas de água, energia, telefone, etc.), fatura de cartão de crédito ou
extrato/demonstrativo bancário ou, ainda, declaração anual do IRPF, em seu próprio nome, com data de até 90 (noventa) dias
anteriores à data de publicação deste Edital, no qual conste, obrigatoriamente, o CEP - Código de Endereçamento Postal da
residência. No caso de residir com ascendentes (pai, mãe, avós) ou descendentes (filhos ou netos) até o 2º grau, poderá
apresentar comprovante de residência em nome deles, desde que acompanhado de cópia da certidão de nascimento que
comprovem tal parentesco. No caso de cônjuge, deverá também ser apresentada a comprovação da união, através de certidão
de casamento ou declaração estável. No caso de aluguel, apresentar cópia do contrato de locação, com firma reconhecida no
nome da pessoa que consta o comprovante de residência, com data anterior à data de publicação deste Edital. Na falta do
contrato de locação, apresentar declaração da pessoa que tem o nome no comprovante de residência, afirmando que o
pretendente ao cargo reside no endereço, com firma reconhecida, conforme modelo constante no Anexo VI, deste Edital.
Na entrega do envelope o candidato deverá identificar-se por meio do original de um dos documentos de identidade a seguir:
Cédula Oficial de Identidade; Carteira e/ou cédula de identidade expedida pela Secretaria de Segurança, pelas Forças
Armadas, pela Polícia Militar, pelo Ministério das Relações Exteriores; Carteira de Trabalho e Previdência Social; Certificado de
Reservista; Passaporte; Cédulas de Identidade fornecidas por Órgãos ou Conselhos de Classe, que por lei federal, valem
como documento de identidade (OAB, CRC, CRA, CRQ etc.) e Carteira Nacional de Habilitação (com fotografia na forma da Lei
n.º 9.503/97).
Após a identificação e entrega do envelope contendo os pré-requisitos, o candidato deverá assinar a respectiva lista de
entrega.
O(s) documento(s) entregue(s) não será(ão) devolvido(s) ao candidato sob hipótese alguma.
NOME DO CANDIDATO
ALESSANDRA TATIANE USBERTI SILVA
ALINE EUGENIA TORICELLI DOS REIS
ANDREA DE CARVALHO STECCA
ERITON APARECIDO DE FREITAS
GABRIEL VENANCIO PEREIRA DE SOUZA
PATRICIA MARIANA GUEDES ROSA PEREIRA
VITÓRIA FRANCISCO

RG
44831986
429818609
422162176
401040495
444456594
42593519X
366769224

INSC
20350
20113
20024
20010
20852
20012
20617

Tuiuti, 26 de fevereiro de 2016.

JAIR FERNANDES GONÇALVES
Prefeito do Município de Tuiuti /SP

CARGO
ACS - TUIUTI CENTRO
ACS - TUIUTI CENTRO
ACS - ARRAIAL BUENOS GODOY
ACS - TUIUTI CENTRO
ACS - TUIUTI CENTRO
ACS - TUIUTI CENTRO
ACS - TUIUTI CENTRO

