07/01/2022

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA
GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS - GRH

EDITAL DE CONVOCAÇÃO N° 002/2022, REF. AO EDITAL 001/2021

O CHEFE DE GABINETE, do Município de Governador Jorge Teixeira/Ro, no uso de suas atribuições
legais CONVOCA os aprovados no TESTE SELETIVO abaixo relacionados para comparecerem ao RH
Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Governador Jorge Teixeira, sito a Av. Pedras Brancas n°
2673, no prazo improrrogável de 10 (dez) dias para apresentação dos documentos necessário e assinatura do
contrato.

ZELADORA 40 Horas local da vaga: Gabinete do Prefeito
Mirian Gonçalves Soares
Gisele Christe de Lima

A lista de documentos para contratação:

( ) Numero de Telefone____________________________________
( )Certidão de Nascimento ou Casamento
( ) CPF, RG do conjunge e filhos menores de 14 anos.
( )Certidão de Nascimento dos dependentes legais Menores de 14 anos de idade.
( )Cartão de Vacinas dos dependentes menores de 07 anos
( )Comprovante de Frequência Escolar dos dependentes Maiores de 07 anos e menores de 14 anos
( )RG Original e duas fotocópias da Cédula de Identidade ( )CPF Original e duas fotocópias do CPF/MF ( )Titulo de Eleitor
( )Comprovante que está quite com a Justiça Eleitoral. (disponível no site www.tre.ro.gov.br)
( )Cartão do PIS/PASEP
( )Uma fotocópia da última Declaração de Imposto de Renda
ou de Isento (disponível no site www.receita.fazenda.gov.br)
( )Certificado de Reservista
( )Comprovante de Escolaridade, exigida para o exercício do cargo, com devido reconhecimento pelo Ministério da Educação do Brasil MEC, e
respectivo registro no órgão de classe (Não será aceito outro tipo de comprovação de
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escolaridade, que não esteja de acordo com o previsto no disposto do item do Edital.
( )Prova de Quitação com a Fazenda Pública do Estado de Rondônia, expedida pela Secretaria de Estado de Finanças do Estado de Rondônia.
(disponível no sitewww.sefin.ro.gov.br)
( )Certidão Negativa expedida pelo Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (disponível no site www.tce.ro.gov.br)
( )Carteira de Trabalho CTPS. Páginas da fotografia e da Identificação.
( )Comprovante de Residência recente
( ) uma fotografias 3x4, iguais e recentes. ( )Certidões Negativas expedidas pelo cartório de distribuição Cível e Criminal do Fórum da Comarca de residência do candidato no Estado de
Rondônia ou da Unidade da Federação em que tenha residido nos últimos 5 (cinco) anos. (disponível no site www.tj.ro.gov.br)
( )Conta Corrente de Pessoa Física no Banco do Brasil/Bradesco.
( ) C.N.H. - CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (somente para motoristas)
( )Declaração de Bens; (modelo disponível na Divisão de Recursos Humanos)
(

) Declaração de Vínculo

(

) certidão municipal

( ) ASO (Atestado de Saúde Ocupacional), original, com data anterior ao da contratação de no máximo 15 (quinze) dias;

Governador Jorge Teixeira, 07 de janeiro de 2022.

WESKLEI BEZERRA DE SOUSA
CHEFE DE GABINETE

Avenida Pedras Brancas, 939 - Centro - CEP: 76.898-000 - Governador Jorge Teixeira/RO
Contato: (69) 3524-1234 - Site: www.governadorjorgeteixeira.ro.gov.br - CNPJ: 63.761.944/0001-00

Documento assinado eletronicamente por ROSALINA MARIA DE JESUS DOMICIANO LEITE,
COORDENADORA DE RECURSOS HUMANOS, em 07/01/2022 às 11:12, horário de Gov. Jorge
Teixeira/RO, com fulcro no art. 18 do Decreto nº 8.667 de 01/12/2021.
Documento assinado eletronicamente por WESKLEY BEZERRA DE SOUSA, CHEFE DE
GABINETE, em 07/01/2022 às 11:19, horário de Gov. Jorge Teixeira/RO, com fulcro no art. 18 do
Decreto nº 8.667 de 01/12/2021.
A
autenticidade
deste
documento
pode
ser
conferida
no
site
transparencia.governadorjorgeteixeira.ro.gov.br, informando o ID 3520 e o código verificador D96AD958.
Docto ID: 3520 v1
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