
 

 
 

Rua Pergentino Alberici, 150   Centro    CEP: 89.862-000 

CNPJ: 01.612.698/0001-69        Telefone: (49) 3351-0060 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 

Notificante: MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS, pessoa jurídica de direito público interno, com sede no centro de 

Entre Rios, inscrito no C.N.P.J. sob o nº01.612.698/0001-69, neste ato representado pelo Prefeito 

Municipal, Sr. Jurandi Dell Osbel. 

 

JURANDI DELL OSBEL, Prefeito Municipal de Entre Rios, Estado de Santa Catarina, no uso de suas 

atribuições legais e em conformidade com os a Legislação em vigor vem por meio deste fazer 

Chamamento para assumir a vaga de Agente Comunitário de Saúde 40 horas semanais na micor área 

Limeira, munido de todos os documentos ou pedido de reclassificação da vaga, conforme a classificação no 

Teste Seletivo 001/2019. Segue lista de documentos necessários em anexo. A partir de 04 de junho de 

2019. 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE  40 HORAS SEMANAIS 

MARIELI NEUHUAS 1º classificado 

 

Segue a presente, lista de documentos necessários.  

 

Entre Rios/SC, 28 de maio de 2019.  

 

JURANDI DELL OSBEL 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Rua Pergentino Alberici, 150   Centro    CEP: 89.862-000 

CNPJ: 01.612.698/0001-69        Telefone: (49) 3351-0060 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS 

DA CONVOCAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DOS PRÉ-REQUISITOS  

11.7. Ficam advertidos os candidatos de que, no caso de convocação, admissão no cargo só lhes será 

deferida no caso de exibirem: 

a) A documentação comprobatória das condições previstas neste Edital acompanhada de fotocópia; 

b) Atestado de boa saúde física e mental a ser fornecido, por médico ou junta médica do Município ou 

ainda, por designada, mediante exame médico, que comprove aptidão necessária para exercício do cargo, 

bem como a compatibilidade para os casos de deficiência física; 

c) Cédula de Identidade; 

d) CPF em situação regular perante a Receita Federal; 

e) PIS/PASEP 

f) Titulo de Eleitor e comprovante de votação da última eleição; 

g) Certificado de Quitação Militar (para os do sexo masculino); 

h) Certidão de Nascimento dos filhos com até 18 anos; 

i) Certidão de Nascimento/Casamento ou Certidão de Óbito (do cônjuge quando for o caso de viúvo)a); 

j) Carteira de Trabalho; 

k) Diploma e/ou Certificado de Conclusão de Curso específico, reconhecido pelo MEC; 

l) Declaração de não acúmulo de cargo (disponibilizado pelo Setor de RH); 

m) Uma foto 3X4, recente; 

n) Declaração de bens; 

o) certidão Negativa Criminal e Cível, expedida pela Comarca onde reside; 

p) Comprovante de residência; 

q) Conta no Banco do Brasil ou Cresol; 

r) A não apresentação dos documentos acima, por ocasião da admissão, implicará na possibilidade de 

aproveitamento do candidato aprovado, anulando-se todos os atos e efeitos decorrentes da inscrição no 

Processo Seletivo. 

 

 

 


