PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE
- Estância Balneária –

EDITAL 020/2011

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO EM CARÁTER
TEMPORÁRIO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM DA FAMILIA

Considerando o afastamento para tratar de assuntos particulares, sem remuneração,
pelo prazo improrrogável de até 02 (dois) anos, pela Lei Complementar nº. 28, de 08 de
Julho de 2009, cedido a 01 profissional de Auxiliar de Enfermagem da Família, fica
convocado à comparecer nesta Prefeitura Municipal, no período de 30/08/2.011 à
06/09/2.011, a candidata abaixo relacionado, classificada no Concurso Público para
Auxiliar de Enfermagem da Família (Concurso Público 001/2008 – realizado em
15/06/2008

e homologado em 04/07/2008, e prorrogado até 05/07/2012), para

anuência à contratação temporária pelo período de 01 (um) ano e prorrogável por
igual período, a fim de suprir a vaga deixada pela servidora afastada.
Comunica ainda, que a contratação será efetuada sem prejuízo de seus direitos
quando do preenchimento da vaga do emprego permanente do respectivo concurso.
Comunica mais, que deverá apresentar-se na Divisão de Recursos Humanos
desta Prefeitura Municipal a Rua XV de Novembro, 272 – Centro, no horário das
09h00min às 11h00min horas e das 13h00min às 17h00min horas, munidos dos
seguintes documentos: Carteira Profissional, Cartão ou número do PIS, Cópia do CIC,
Cópia do RG, Cópia do Título de Eleitor, Cópia da Certidão de Nascimento dos filhos
menores de 14 anos, Cópia da Certidão de Nascimento ou Casamento, Cópia do Tíquete
da última votação ou justificativa; Atestado de Bons Antecedentes Criminais, Atestado
de Saúde de Capacidade Física e Mental; 01 foto 3 x 4 (rescente); Certificado do grau
de escolaridade exigido no concurso, Cópia do Comprovante Residencial (rescente).

Comunica finalmente, que o não comparecimento no prazo acima especificado,
implicará automaticamente em sua desistência tácita, sem prejuízo, entretanto, de seus

direitos quando do preenchimento da vaga do emprego permanente do Concurso
Público nº. 01/2008.
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Iguape, 30 de Agosto de 2011.
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