
 
22ª CONVOCAÇÃO E DE POSSE CONCURSO PÚBLICO 000001/2013 

 
 
A Prefeitura Municipal de Comendador Gomes (MG), Convoca os candidatos abaixo 

relacionados, aprovado no Concurso Público 000001/2013 realizado em 28 de julho de 

2013, para comparecer no prazo de 10(dez) dias úteis iniciando a partir da data do 

recebimento deste documento, no horário das 7:00 horas as 13:00 horas no Setor de 

Pessoal da Prefeitura Municipal de Comendador Gomes, para a entrega dos documentos 

relacionados e habilitações exigidas conforme anexo I desta Convocação. 

. 

RG NOME CARGO 
        MG – 8.456.811 Leila Oliveira de Andrade Barcelos Supervisor Pedagógico 

 

O não comparecimento do candidato no prazo pré-estabelecido implicará na 
renúncia tácita do convocado e consequentemente na perda do direito à nomeação 
ao cargo para o qual o candidato foi aprovado.  

 

 

Comendador Gomes, 04 de agosto de 2016. 

 

 

 

__________________________________ 
Valéria Aparecida da Silva 

Encarregada do Setor de Pessoal 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO  I 

DOCUMENTAÇÃO A SER ENTREGUE NO SETOR DE PESSOAL DA 
PREFEITURA DE COMENDADOR GOMES 

    
a) fotocópia da certidão de nascimento e/ou casamento (Se não tiver certidão de 

casamento, carteira de identidade do cônjuge); 

b) fotocópia da certidão de nascimento dos filhos (se tiver); 

c) fotocópia do CPF;   

d) fotocopias do título de eleitor com comprovante de votação na última eleição, nos 

dois turnos, quando houver; 

e) fotocópia certificado de reservista, se do sexo masculino; 

f) fotocópia da carteira de identidade; 

g)fotocopia da carteira de trabalho(pagina com a foto e verso); 

h) fotocópia do cartão de cadastramento no PIS/PASEP (se tiver); 

i) comprovante de residência; 

j) fotocópia cartão vacina 

k) laudo médico favorável, fornecido pelo médico credenciado pela PREFEITURA 

MUNICIPAL DE COMENDADOR GOMES; 

l) fotocópia autenticada dos documentos de habilitação exigidos para o cargo ao qual 

concorreu (certificado de escolaridade), e carteira profissional de inscrição no órgão 

competente (COREN, CREFITO, OAB, CRM, CRO). 

m) 1 (uma) fotografia 3x4 recente; 

n) Carteira Nacional de habilitação para os cargos que exijam esse documento 

Documentos complementares 

a) Nº de conta, agência e banco 

Sicoob - conta corrente ou salário 


