
CÂMARA MlINICI PAI, DE BRLJETUBA
ESTA DO DO Espí RITO SANTO

CONCURSO p(JBUCO DE PROVAS E TíTULOS V' 01/2011

o PRESIDENTE DA CÂMARA Ml :\ICIPAL DE BRE.JETUBA, Estado do
Espírito Santo, com fulcro no f-"~dital de Concurso Público de Provas e Títulos n"
0112011 FAZ SABER que, tendo em vista a conclusão dos trabalhos relativos ao
Concurso Públ ico e tendo o mesmo sido homolagado, RESO LV E:

CONVOCAR. nos termos dos itens] c 13 do respectivo [ditai de Concurso Público de
Provas e Títulos n.? 01/2011. o candidato aprovado no Concurso Público. abaixo
discriminado a comparecer na Secretaria desta Câmara Municipal de Brejetuba-Ex, para
nomeação e assinatura do termo de posse. no prazo de 30 dias. contados a partir da data
desta publicação, devendo apresentar a documentação descrita abaixo. em cópias
reprográficas autenticadas ou originais. \ isando SWl elCli, ação no cargo para o qual foi
aprovado. sob peJ1(1de ser considerado cksislLlll\: do concurso público

CARGO: CONTADOR
Inscrição Nome
234404 RENATO FONSECA BADARO

Classificação
I"

Docurn en tação:
C.P.F.; C.T.P.S.:, Cartão de cadastro no PIS/PAS[P: Cédula de Identidade; Certidão de
Nascimento ou Casamento; Certidão de filhos. Cartão de Vacinação dos filhos menores,
Certificado de Reservista (sexo masculino): Título de Eleitor: Comprovante de quitação
com as obrigações eleitorais: Declaração de l3ens (original): Declaração de não
acumulação de cargos de serviço público (originai). prevista no art. 37. inciso XVI e
XVII da Constituição Federal: Dcclaracào de que não possui antecedente criminal; Duas
rotos J x 4:, Habilitação especifica inerente ao cargo: Laudo ocupacional emitido por
Médico do Trabalho (original): e Comprovante de residência,

Esta convocação também será publicada !10 mural da Câmara Municipal de Brejetuba e
no site camarabrcjctuba.cs.gov.br

BRE.JETUBA/ES, 02 de Maio de 2012.

~

.JOS~I~iRIO
Presidente da Câmara Municipal de Brejctuba.
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