
Estado de Santa Catarina 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS 

 

 

CONVOCAÇÃO 03/2023 

 

Notificante: MUNICIPIO DE ENTRE RIOS, pessoa jurídica de direito público 

interno, com sede na Rua Pergentino Alberici, 152, centro, ENTRE RIOS/SC, 

cadastrada no CNPJ sob o nº 01.612.698/0001-69; 

 

Convocado: Marcia Pereira dos Santos, brasileira, classificada no Processo 

Seletivo nº 05/2022; 

JOÃO MARIA ROQUE, prefeito municipal, no uso de suas- atribuições legais e 

em conformidade com a legislação em vigor, CONVOCA, vossa senhoria, para 

assumir de imediato o cargo de Farmacêutico 40 horas, conforme classificação no 

processo seletivo simplificado 05/2022 em caráter de urgência para contratação 

temporária de farmacêutico (a), na modalidade prova de títulos. 

 

Segue a presente, lista de documentos necessários.  

 

Entre Rios/SC, 17 de janeiro de 2023.  

 

JOÃO MARIA ROQUE 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 



Estado de Santa Catarina 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS 

 

 

 DA CONVOCAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DOS PRÉ-REQUISITOS  

1 O candidato aprovado deverá entregar, quando convocado para o início dos procedimentos 

preparatórios dos atos de investidura no respectivo cargo, os seguintes documentos:  

1.1 cópia autenticada da Certidão de Nascimento e/ou da Certidão de Casamento;  

1.2 prova de quitação com a Justiça Eleitoral;  

1.3 prova de quitação com serviço militar, para o candidato do sexo masculino;  

1.4 cópia autenticada do documento de Identificação;  

1.5 cópia autenticada do Cartão do CPF;  

1.6 cópia autenticada do Certificado de Conclusão do Curso exigido pelo Edital; 

1.7 cópia autenticada do Registro no órgão de classe e comprovante de pagamento da última 

anuidade;  

1.8 Retirar do site do CRF certidão inscrição ativa;  

1.9 02 (duas) fotografias 3X4, recentes; 

 1.10 cópia autenticada da Certidão de Nascimento do(s) filho(s), menores de 14 anos; 1 

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

 1.12 comprovante de residência, autenticado em Cartório Competente;  

1.13 nº. do PIS/PASEP e Carteira de Trabalho; 

1.14 Os documentos exigidos como requisito do cargo e outros listados no momento do ato 

convocatório.  

1.15 Atestado de boa saúde física ou mental, a ser fornecido por médico oficial, que 

comprove aptidão necessária ao exercício do cargo público; 

 
1.16 O candidato aprovado que não se apresentar no setor de Recursos Humanos do Município 

de Entre Rios (SC), no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados da sua convocação, comprovando 

todas as condições e exigências dispostas nos itens acima, mediante a apresentação dos 

documentos solicitados, sendo chamado o classificado imediatamente seguinte. 

 


