EDITAL DE CONVOCAÇÃO N.º 059/2022
MÉDICO DA FAMILIA
O Prefeito do Município de Campo Magro, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, tendo
em vista as disposições da Lei Municipal n.º 126/00 e considerando o disposto no inciso II, do Art. 37 da
Constituição Federal e o inciso II, do Art. 86 da Lei Orgânica do Município de Campo Magro, convoca os
candidatos relacionados abaixo, aprovados no Processo Seletivo Simplificado, Edital PSS 007/2022, para os
cargos mencionados abaixo, para comparecerem no Departamento de Gestão de Pessoal, localizado no
térreo do prédio da Prefeitura do Município de Campo Magro, na Estrada do Cerne, n.º 20.830 - Km 20, no
horário determinado abaixo, para apresentação dos documentos referentes à habilitação do Edital PSS
007/2022. Para investidura no cargo de Médico da Família será exigido dos candidatos aprovados o
preenchimento dos seguintes requisitos de habilitação:
•

RG com data de expedição.

•

Título de eleitor

•

Certidão de quitação eleitoral (não é o comprovante de votação);

•

Carteira de trabalho (cópia da identificação e número do PIS/PASEP);

•

Certidão de casamento, se casado for.

•

RG e CPF do cônjuge

•

Certidão de Nascimento, RG e CPF do(s) filho(s) menores de 18(dezoito)anos (cópia);

•

Certidão Negativa Criminal e Certidão Negativa Cível expedida pela comarca onde reside. (não é
válida a certidão digital)

•

Comprovante de residência atualizado, onde conste o CEP (o candidato que não possuir
comprovante de residência em seu nome deverá apresentar uma declaração do proprietário do
imóvel);

•

Carteira de identidade profissional ou comprovante de registro no Conselho Regional do Órgão
de Classe do Paraná, com o número da inscrição.

•

Declaração de bens (fornecida pelo RH no momento da Convocação); ou declaração anual de
imposto de renda.

•

Declaração de acúmulo de cargo público (fornecida pelo RH no momento da Convocação)

•

1 Foto 3x4 atual

•

Comprovante de vacinação Covid-19 com ciclo completo (1ª e 2ª dose e dose de reforço)

Os candidatos já deverão providenciar a documentação contida neste Edital para apresentação na data
abaixo.
Os candidatos convocados que não comparecerem no dia e horário da reunião perderão o direito à
investidura no cargo.
Paço Municipal de Campo Magro, em 26 de julho de 2022.

Claudio Cesar Casagrande
Prefeito Municipal

MÉDICO DA FAMILIA
Data: dia 02.08.2022 Horário: da 16h30min

FINAL DE LISTA
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ADAM WOLFF POMIN

098.***.619-60
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5

60

