
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 017/2022 
CONCURSO PÚBLICO 01/2019

     A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE PALMEIRA, no uso de suas 
atribuições legais, torna público que ficam convocados os candidatos abaixo relacionados para comparecer 
no Departamento de Recursos Humanos, no Paço Municipal, à Avenida Roberto Henckemaier, nº 200, no 
centro do Município de Palmeira/SC, no prazo máximo e improrrogável de 30 (trinta) dias, a fim de assumir as 
funções do cargo para as quais foram classificados no Concurso Público nº 001/2019:

CONVOCADOS

1. BIBIANA MARINHO GODINHO

Os convocados deverão apresentar no Departamento de Recursos Humanos  os seguintes 

documentos:

Palmeira, 12 de Janeiro de 2022.

CARGO 

AUXILIAR DE SERVIÇOS

a) Realização de Exame Médico Admissional;

b) Carteira de Trabalho – Comprovante de Inscrição no PIS/PASEP;

c) 1 (uma) foto 3x4;

d) Cópia de Comprovante de Residência atualizado e Número de telefone;

e) Cópias de: Carteira de Identidade frente e verso, CPF, Título de Eleitor e Carteira de Trabalho;

f) Certificado de Reservista para candidatos do sexo masculino;

g) Comprovante de quitação eleitoral;

h) Cópia de Certidão de nascimento ou casamento;

i) Cópia de Certidão de nascimento dos filhos menores de 14 anos;

j) Declaração de dependentes para fins de Imposto de Renda, contendo nome e data de nascimento;

k) Cópia do Certificado de Conclusão de Escolaridade exigido para o cargo;

l) Declaração firmando termo de responsabilidade de que ao tomar posse não está acumulando 

cargos de acordo com o Art. 37, item XVI, da Constituição Federal, e não ter sofrido no exercício de 

função pública as penalidades previstas em Lei;

m) Carteira de saúde para os casos de contratação de servidores para as áreas da saúde e educação;

n) Declaração de bens;

o) Certidão negativa de antecedentes criminais;

p) Convocação para contratação de acordo com o processo seletivo para o cargo.

<<ASSINADO DIGITALMENTE>>

Eliane Coelho de Souza

Secretária Municipal de Administração




