EDITAL DE CONVOCAÇÃO 016/2013
O Secretário Municipal de Administração do município de Comendador Levy
Gasparian, tendo em vista a homologação do resultado do Concurso Público, publicado em
25/01/2013, convoca os candidatos relacionados em anexo, para apresentarem-se até o dia
22/03/2013, até às 13:00 horas, com os documentos necessários ao início do processo de sua
investidura no cargo para o qual foi aprovado e classificado, ressaltando-se que os documentos
exigidos deverão ser apresentados em cópia autenticada.
Será considerado desistente e/ou desclassificado o candidato convocado que não
apresentar todos os documentos abaixo solicitados ou não possa comprovar os requisitos
exigidos para provimento do cargo.
1 – Comprovante de escolaridade;
2 – Inscrição no órgão de classe (quando for o caso);
3 – Carteira de Identidade;
4 – CPF;
5 – Título de Eleitor e comprovante de votação na última eleição;
6 – Certificado de Reservista ou de Dispensa (homem);
7 – Atestado de nada consta (antecedentes criminais) expedido pelo cartório de seu domicilio;
8 – 1 Fotos 3X4, recentes e iguais;
9 – Comprovante de Residência;
10 – Cartão do PIS/PASEP;
11 – Certidão de Casamento ou Nascimento;
12 – Certidão de Nascimento de Dependentes menores de 14 anos;

14- Resultado recente dos seguintes exames: hemograma completo, glicose, uréia creatinina,
RX de tórax PA, RX de coluna cervical, dorsal e lombosacra, ECG, audiometria, laudo de
acuidade visual com tonometria e fundoscopia.
Após a apresentação dos documentos relacionados, o candidato será encaminhado
para exame de saúde física e mental, na Secretaria Municipal de Saúde, sendo o laudo médico
decisivo para confirmação de sua investidura.

Comendador Levy Gasparian, 08 de março de 2013.

__________________________
HEBER DOS SANTOS
Secretário de Administração




Gislaine da Silva de Souza – (2º lugar no cargo de professor de geografia);
Adriana Leite de Andrade- (3º lugar no cargo de professor de 1º segmento(1º ao 5º ano)

