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CONVOCAÇÃO 
 

Fica convocado a comparecer junto a Secretaria da Câmara Municipal até o dia 
24 de junho do corrente, das 8h às 11h e das 12h30min às 16h30min para assinatura do 
termo de nomeação e posse ou desistência, o candidato abaixo relacionado habilitado no 
Concurso Publico de n.º 01/2016, portando os documentos constantes abaixo de acordo 
com o Edital do Concurso. 

 
PROCURADOR JURÍRICO DO LEGISLATIVO: 
 

N.º Inscrição Nome R.G. 

1 7 Edison Natalino Pereira 6.721.551 

 
O não comparecimento no prazo estabelecido implicará em desistência tácita da 

vaga. 
 

Natividade da Serra/SP, 21 de junho de 2016. 
 
 
 

Luiz de Faria Sodré 
Presidente 

 

Documentos necessários no ato da contratação: 
a) CTPS (original) com cópia das páginas da foto e verso; 

b) Comprovante de cadastramento no PIS/PASEP (uma cópia); 
c) Certidão de casamento; se solteiro (a), Certidão de nascimento (uma cópia); 

d) Certidão de nascimento dos filhos (menores de 21), dependentes legais (uma cópia); 
e) Declaração da Escola para filhos cursando Nível Superior, entre 21 e 24 anos; 

f) Caderneta de Vacinação (cartão da criança) para os menores de sete (uma cópia); 
g) Atestado de frequência à escola para os maiores de sete e menores de 14 anos (uma 

cópia); 
h) CPF; 

i) Título de Eleitor, com último comprovante de votação (uma cópia); 
j) Carteira de Identidade RG; 

k) Certificado de Escolaridade ou Diploma (cópia autenticada); 
l) Histórico Escolar (cópia autenticada); 

m) Registro Profissional (Carteira do Conselho de Classe ou Órgão da Categoria); 
n) Certificado Militar (se homem); 

o) Declaração de Não Acumulação de Cargo (Caso haja o acúmulo, apresentar Certidão do 
Órgão Empregador, contendo o Regime Jurídico, a carga horária e o horário de trabalho, 

com firma reconhecida); 
p) 01 Foto 3X4; 

q) Declaração de Bens (cópia); 
r) Comprovante de Residência; 

s) Certidão de Regularidade Junto ao Conselho de Classe. 


