
 
 
Estado de Santa Catarina 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS 

 

 

CONVOCAÇÃO 05/2021 
 

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. João Maria Roque. 

JOÃO MARIA ROQUE, 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, munido de todos os documentos, conforme a 

classificação no Teste Seletivo 03/2021. Segue lista de documentos necessários em anexo. 

 

Professor Educação Infantil - 20 horas semanais  

Daiane Rodrigues Amaro 7ª Classificada 

 

Segue a presente, lista de documentos necessários.  

Entre Rios/SC, 09 de novembro de 2021.  

JOÃO MARIA ROQUE 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 



 
Estado de Santa Catarina 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS 

 

 

DOCUMENTOS QUE DEVEM SEREM APRESENTADOS PARA 
CONTRATAÇÃO: 

 

1.1 O candidato convocado deverá comparecer no prazo máximo de até 2 

(dois) dias úteis a contar do Edital de Convocação, munido da documentação 

constante no item 12.5, para assinar o contrato, sob pena de sua desídia a ser 

considerada renúncia ao objeto do certame, à relação jurídica e ao direito de 

contratar com a municipalidade, sendo convocado o próximo classificado da 

lista. 

 

1.2 Por ocasião da contratação, serão exigidos do candidato classificado os 

seguintes documentos: 
 

 

• Carteira de Identidade; 

• Título de Eleitor; 

• Comprovante de última votação; 

• CPF; 

• PIS/PASEP; 

• Comprovante de escolaridade (original e cópia)  

• Carteira de Trabalho – 1º Página (foto e a qualificação civil); 

• Certificado de Alistamento Militar (se for do sexo masculino); 

• Certidão de Nascimento ou Casamento; 

• Certidão de Nascimento dos filhos menores e CPF; 

• Comprovante de endereço; 

• Declaração de que não está vinculado a outro órgão público, 

como servidor público. 
• Declaração de Bens. 

• Betha ( exame de gravidez) ou declaração da Unidade de Saúde, 

conforme item 6.5.1; 
 


