
O PREFEITO DO MUNIC|PIO DE JANDAIA DO SUL' ESTADO DO PARANA' NO

uso de suas atribuições legais, resolve baixar o seguinte

EDITAL

Edital

Art. 10. Ficam convocados os candidatos, abaixo relacionados' aprovados em

concurso púbrico, øäii"ã-.o Editar n"'õoi - õãrgo de provimento Efetivo, de 3 de outubro

de 201g, para comparecerem no^gOifício da Préfeitu'" do Município de Jandaia do Sul'

localizado na Praça do Café n.o 22,;; ê"ià do Departamento do Pessoal' das th (oito

horas) às 11h pni" ior,nÐ" J"" ß;ß ;; no,,"i às 17h (dezessere horas)' até o dia

02 de agosfo de 2022:

Gargo: Assistente da Educaçäo lnfantil: 
^

lnscrição aó¿o¿gog -LuizHenrique scarpim santos- 12o lugar

Gargo: Motorista de Transporte Escolar:

tnscriçäo ãò+oãéó+ - Marco Antonio carvalho - 14o lugar

Art. 20. o candidato aprovad,o e classificado às vagas ofertadas deverá entregar' no

ato de investidura no cargo, os segutntes documentos' no äriginal acompanhados de cópias

a serem autenticadas nó seu receUimãnto, além dos demäis requisitos previstos neste

EDITAL NO 017, DE 25 DE JULHO OE2022'

Convoca aprovados em Concurso Público' conforme

Eoitar Ã.à óbt, o" 03 de outubro de 2019' homologado

peto eäitai n.d ot 9, de 12 de março de 2020'

a) RG - Carteira de ldentidade (cópia e original);

ui cer_ cadastro de pessoa Física (cópia e original);. 
.

;i Certidäo de Nascimento ou Casamento (cópia e original);

ãi ctrrH - Carteira Nacional de Habilitaçäo (cópia e original);

e) Certidão de Alistamento Militar oú Oi.p"nsa de lncorporaçäo' para o sexo

masculino (cóPia e original);

0 Comprovante de Resiãència, máximo 30 dias (cópia e original);

ö) cot'ptovante Oã Èscotaridade obrigatória (cópia e original);

ñi Registro de Órgäo ResPonsável;

i) 01 fotos 3x4;
ji Título de Eleitor (cópia e orþinal); 

,

fil Certidäo de duiiacao Èleitoral Atualizada pela

www.tse.qov.br);
l)"-'-'s-carteradeTrabalhoePrevidênciaSocial(cópia
t¡ ef Sl PASEP- Extrato/ Comprovante (original);

n¡' C"rtiOao de Nascimento dos filhos menores de 21 anos

o) CPF - Filhos e CÔnjuge;

ói óotptovante Oe escotaridade de Filhos menores de 24

bt Carteira de vacinação dos filhos até 6 anos;

;i Certidão Negativa ãe Antecedentes Criminais (Fórum);
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Justiça Eleitoral

e original);

(cópia e original);

anos;

(site
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s) Declaração de lmposto de Renda (emitida pela Receita Federal);

t) Declaração e número Conta Salàrio (pegar declaração para abertura da

conta no DePartamento Pessoal);

JandaiadoSul,noEstadodoParaná,EdifíciodaPrefeituraMunicipal,Gabinetedo
prefeito, aos vinte e cinco dias do tèt' ãå julho do ano de dois mil e vinte e dois

(25t07t2022)
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