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EDITAL DE CONVOCAÇÃO nº003/2023 

 

Concurso Público nº001/2019 

 

NEILOR GRABOVSKI, Presidente da Câmara Municipal de Porto União, Estado de Santa Catarina, no 

uso das prerrogativas que lhes são conferidas CONVOCA a candidata abaixo relacionada, APROVADA 

no Concurso Público nº001/2019 a comparecer junto ao setor de CONTABILIDADE da Câmara 

Municipal de Porto União, sito a Praça Hercílio Luz, s/n – Prédio da Antiga Estação Ferroviária, Centro 

– Porto União, do dia 17/03/2023 ao dia 17/04/2023, no horário das 09h00min às 11h30min, de segunda 

a sexta-feira, para apresentar FOTOCÓPIA e ORIGINAIS dos documentos abaixo relacionados, bem 

como comprovar os requisitos exigidos no item 2.4 do Edital nº001/2019, para investidura em cargo 

público. 

- 01 (uma) foto 3x4 recente; 

-  Atestado de exame médico e/ou psicológico comprovando aptidão física e mental para o exercício das 

atribuições do cargo;  

- Carteira de Identidade;  

- Cadastro de Pessoa Física – CPF e comprovante de regularidade emitido via internet pela Receita Federal 

do Brasil;  

- Comprovante do PIS/PASEP 

- Carteira de Trabalho; 

- Título de Eleitor; 

- Certidão relativa à quitação eleitoral emitida via internet;  

- Comprovante de quitação militar (somente para os candidatos do sexo masculino);  

- Comprovante de escolaridade e da formação exigida para o cargo;  

- Certidão de nascimento e CPF dos filhos menores de 21 anos;  

- Certidão de nascimento, casamento ou união estável;  

- Declaração de bens ou cópia da declaração do Imposto de Renda;  

- Declaração de não possuir acúmulo de cargo, função, emprego público ou aposentadoria exceto os 

previstos em Lei;  

- Comprovante de endereço atualizado;  

- Cópia autenticada do Registro no Conselho de Classe, quando for o caso;  

- Declaração de “Ficha Limpa” (Lei Municipal nº 4.094/2013);  

- Certidão negativa de antecedentes criminais. 

 

Todos os documentos deverão ser entregues no Setor de Contabilidade impreterivelmente no prazo acima 

estipulado, sob pena de perda do direito à posse ou qualquer outro direito inerente ao Concurso. 

 

CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 

 

NOME DA CANDIDATA 

Crislaine Staciski Lehun 

 

 

 

Neilor Grabovski 

Presidente da Câmara Municipal de Porto União 
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