
TERMO DE CONVOCAÇÃO

Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Fraiburgo

Cargo: 32 - ODONTOLOGO 

Inscrição nº: 424031

ALINE LATICHUKY

Classificação: 7 º  Lugar

Fraiburgo, SC, 22 de novembro de 2022.

Data do Recebimento ______/______/______

ALINE LATICHUKY

Em cumprimento ao disposto no EDITAL DE SELEÇÃO PARA ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO- ACT Nº 015 
de 01 de dezembro de 2021 e seu resultado homologado pelo Decreto nº 378/2022 convocamos-lhe à 
comparecer no Departamento de Gestão de Pessoal, localizado à Av. Rio das Antas, 185, em Fraiburgo, para 
exercer as funções de ODONTOLOGO na vaga onde o Município de Fraiburgo tenha necessidae temporária de 
atendimento.

O não comparecimento em até 2 dias do recebimento desta Convocação implicará em Renúncia Tácita e a não 
aceitação da vaga disponibilizada para exercer as atividades de ODONTOLOGO ao qual foi convocado implicará 
em Renúncia Explícita.

Em caso de aceitação o candidato deverá apresentar os documentos abaixo relacionados para contratação, no 
Departamento de Gestão de Pessoal do Município de Fraiburgo.

   a) 1(uma) foto ¾ recente;                          
b) Cópia da carteira Profissional (fls. página da foto, identificação, último contrato e folha seguinte);
c) Cópia Cartão do PIS/PASEP;

   d) Cópia do CPF;                                                                  
e) Cópia da Identidade;
f) Cópia do Título de Eleitor e comprovante da última votação ou certidão da Justiça Eleitoral;
g) Cópia do Certificado de Reservista (somente para homens); 
h) Cópia do Registro Civil de Nascimento ou Casamento;
i) Cópia de Certidão de Nascimento de filhos menores de 14(quatorze) anos;
j) Cópia da Carteira de Vacina dos Filhos Menores de 5(cinco) anos;
k) Atestado de Saúde Ocupacional;
l) Cópia do diploma de formação escolar e histórico escolar;
m) Cópia do cartão da conta bancária (BRADESCO);
n) Cópia do comprovante de endereço completo (fatura água, luz ou telefone);
o) Comprovante de imunização bem como comprovante de vacinação completa contra COVD-19, de acordo com 
o Decreto Estadual nº 1408/2021 disponível no app Conect SUS;
p) Cópia da carteira de saúde atualizada para os cargos de Auxiliar de Alimentação e Nutrição e Agente de 
Serviços Gerais;
q) CPF dos filhos;
r) CPF e RG do cônjuge;

Telefone: (47) 98861-6496 Celular: (47) 98861-6496

Responsável pela Convocação

Senhor(a):

Endereço: RUA CORREIA PINTO, BAIRRO: CENTRO, LAGES CEP:88502200

085.914.869-60CPF: 7.073,01Salário:


