RETIFICAÇÃO EDITAL 02/2021- ANEXO IV – FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO

O PREFEITO MUNICIPAL DE ONÇA DE PITANGUI /MG, Gumercindo Pereira, no uso
de suas atribuições legais, torna pública a 1° RETIFICAÇÃO DO EDITAL DO PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO – Edital 02/2021, que objetiva alterar o ANEXO IV.

ONDE SE LÊ:

ANEXO IV
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO – PSS EDITAL 02/2021
CARGO:
Nome do Candidato (a):
Endereço:
Bairro:

Cidade:

CPF:
Escołaridade - {Atual):

CEP:
Sexo: ( ) Feminino ( ) Masculino

Telefone (s):

(
(
(
(
(

)RG (Válidos qualquer documento com foto - Idade mínima de 18 anos).
)CPF.

(

) Comprovante de Endereço atualizado – água ou luz

(

) Comprovante da Ultima Votação ou justificativa.

(

) Comprovante de Escolaridade mínima exigida para o cargo.

(

) Prova de quitação das obrigações militares - (para homem até 45 anos).

(

) Comprovante de escolaridade – ACIMA DA DESEJÁVEL, para pontuação. - (Não Obrigatório).

(

(
) Comprovantes de CURSOS /SEMINÁRIOS – Carga Horária mínima conforme Edital e realizados na ÁREA DE
ATUAÇÅO.
( ) Comprovantes de EXPERIÊNClA no serviço público municipal.
Quantidade de documentos entregues:

Responsáveł pela Inscrição:

DECLARAÇÃO: Declaro, sob as penas da lei, que me responsabilizo pela veracidade das informações aqui prestadas e que atendo
às condições exigidas para inscrição. Submeto-me as condições estabelecidas a qual afirmo conhecer e concordar plenamente.
Onça de Pitangui/MG,

______/08/2021.

Assinatura do (a) Candidato (a).
PROTOCOLO DE INSCRIÇÃO – EDITAL N°002/2021. INSCRIÇÃO N°________/2021.
Nome do Candidato:
Nome do Cargo:
ONÇA DE PITANGUI
____/08/2021

Feito por:

LEIA-SE:

ANEXO IV
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO – PSS EDITAL 02/2021
CARGO:
Nome do Candidato (a):
Endereço:
Bairro:

Cidade:

CPF:
Escołaridade - {Atual):

CEP:
Sexo: ( ) Feminino ( ) Masculino

Telefone (s):

(
(
(
(
(
(

)RG (Válidos qualquer documento com foto - Idade mínima de 18 anos).
)CPF.
) Comprovante de Endereço atualizado – água ou luz

(
(

) Comprovante da Ultima Votação ou justificativa.

(

) Comprovante de Escolaridade mínima exigida para o cargo.

(

) Prova de quitação das obrigações militares - (para homem até 45 anos).

(

) Comprovante de escolaridade – ACIMA DA DESEJÁVEL, para pontuação. - (Não Obrigatório).

(
) Comprovantes de CURSOS /SEMINÁRIOS – Carga Horária mínima conforme Edital e realizados na ÁREA DE
ATUAÇÅO.
Quantidade de documentos entregues:

Responsáveł pela Inscrição:
DECLARAÇÃO: Declaro, sob as penas da lei, que me responsabilizo pela veracidade das informações aqui prestadas e que atendo
às condições exigidas para inscrição. Submeto-me as condições estabelecidas a qual afirmo conhecer e concordar plenamente.
Onça de Pitangui/MG,

______/08/2021.

Assinatura do (a) Candidato (a).
PROTOCOLO DE INSCRIÇÃO – EDITAL N°002/2021. INSCRIÇÃO N°________/2021.
Nome do Candidato:
Nome do Cargo:
ONÇA DE PITANGUI
____/08/2021

Feito por:

Permanecem inalterados os demais itens do edital 02/2021.
Onça de Pitangui, 11 de agosto de 2021.

GUMERCINDO PEREIRA
Prefeito Municipal

