CONVOCAÇÃO DE CANDITATOS DO EDITAL N.º 01/2021 – PROCESSO
SELETIVO DE ESTÁGIO
Faço Público, em atendimento ao Edital n.º 01/2021 – Processo Seletivo de
Estágio, que fica convocado o candidato do curso de FARMÁCIA, abaixo
relacionado a se apresentar na PMBG – PREFEITURA MUNICIPAL DE
BAIXO GUANDU-ES, no Departamento de Recursos Humanos, no prazo de
03(três) dias úteis, a contar da publicação deste instrumento, das 07h00 às
12h00, para atender a vaga de acordo com a demanda atual. Para contratação
(item 7 do edital n.º 01/2021), o candidato deverá providenciar cópia dos
seguintes documentos, para elaboração do Termo de Estágio.
a)
b)
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o)
p)
q)
r)

Foto 3×4 recente;
E-mail;
Número de telefone;
Carteira de Trabalho da Previdência Social (CTPS) física ou Carteira de
Trabalho Digital;
Carteira de Identidade (RG);
CPF;
Comprovante de situação cadastral do CPF emitido pela Receita
Federal;
Título de Eleitor e comprovante de votação da última eleição ou certidão
de nada consta, quando a idade for superior a 18 anos;
Certificado de Alistamento Militar ou Reservista, para homens entre 18 e
45 anos;
PIS / PASEP atual;
Certidão de casamento ou nascimento (se for o caso);
Certidão de averbação do casamento (caso divorciado);
Comprovante de escolaridade;
Comprovação de vacinação contra a Covid-19;
Comprovante de residência atualizado;
Declaração de bens (modelo fornecido pelo Departamento de RH);
Declaração de etnias (modelo fornecido pelo Departamento de RH);
Declaração expedida pela instituição de ensino na qual conste o
semestre ou período que o candidato está matriculado e que possui
frequência regular no curso.

CURSO DE FARMÁCIA
CLASSIFICAÇÃO
1.º

CANDIDATO (A)
FERNANDA DE SOUZA SILVA

BAIXO Guandu-ES, 13 de janeiro de 2022.
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