Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO
Gabinete do Prefeito

2º C o n c u r s o P ú b l i c o
6 º E d it a l d e C o n v o c a ç ã o
VA GA : 01
(desistência da candidata Arisléia Souza Pinho Iunes – 1ª colocada)
CARGO: Professor C.A. a 4ª série
O Prefeito Municipal de Cantagalo, no uso de suas
atribuições legais, e tendo em vista o resultado do 2º Concurso Público para o
preenchimento de diversas carreiras no âmbito do Poder Executivo Municipal,
conforme listagem dos aprovados publicada no Jornal da Região de 14/02/2004,
edição 789 e 06/03/2004, CONVOCA o(s) candidato(s) abaixo relacionado(s), em
ordem de classificação, a comparecer(em) na SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO, NO DIA 10/08/2004 – ÀS 14 HORAS,
munido(s) da documentação solicitada, para o processo de escolha, em ordem
de aprovação no concurso, da vaga abaixo identificada.
O não comparecimento do candidato será tido como desistente e aquele que não
puder apresentar a documentação solicitada será considerado desclassificado, tudo
em conformidade com o edital do concurso.

VAGA: 01 (uma)
Cargo: Professor C.A a 4ª Série
Candidato:
2º - Maxison José F. de Souza
3º - Olavo Biscacio Gaspar
4º - José Antônio Medel Sepulveda
O(s) candidato(s) em classificação posterior àquele que
assumir a vaga, retornará à lista de aprovados, para futura
chamada.
Documentos:
1. Cópia autenticada do documento de escolaridade exigido no edital e, se for o caso, do
registro no órgão de classe.
2. Comprovante de regularidade perante a Justiça Eleitoral.
3. Declaração de acumulação de cargos públicos.
4. Cópias:
Certidão de nascimento ou casamento
Certidão de filhos menores (se houver)
Carteira de identidade
Cadastro de Pessoas Físicas – CPF
Número de inscrição no PIS/PASEP
Título de Eleitor
Certificado de Reservista ( se do sexo masculino)
Número de conta bancária em um dos seguintes Bancos: CEF – Banco
do Brasil – Banerj – Bradesco
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ass)Geraldo Pires Guimarães
Prefeito

