
 
 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 

PROCESSO SELETIVO Nº 001/2022. 
 
 

   De ordem do senhor Prefeito Municipal, ficam os candidatos abaixo relacionados, 
convocados para no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a comparecer na sede desta Prefeitura Municipal, 
localizado na Rua Antônio Tavares, nº 107, centro, nesta cidade de Santa Rita d´Oeste, no horário das 
09:00 as 11:00, horas e das 13:00 as 16:00 horas, para apresentação dos respectivos documentos: 
(cópia e originais). 
 
 

CARGO: PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA II (INGLÊS) 
 

Classificados Candidato INSCRIÇÃO 

1º Eliane Oliveira da Silva 20153 

 
 

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS: 
 

a) Carteira de Trabalho e Previdência Social (cópia e original sem autenticação); 
b) Comprovante de Inscrição no PIS;PASEP, se possuir (original e cópia sem autenticação); 
c) Cadastro de Pessoa Física – CPF (cópia e original sem autenticação); 
d) Cédula de Identidade – RG (original e cópia); 
e) Título de Eleitor e último comprovante de votação/justificativa (original e cópia); 
f) Certificado de Reservista ou Certificado de Alistamento Militar, constando dispensa (original e 

cópia sem autenticação) se do sexo masculino; 
g) Se solteiro, certidão de nascimento (original e cópia sem autenticação); 
h) Se casado, certidão de casamento (original e cópia sem autenticação); 
i) Certidão de Nascimento de filhos menores de 14 anos (original e cópia sem autenticação); 
j) Duas fotos 3x4 (recente e em bom estado); 
k) Requisito exigido para o cargo, conforme processo seletivo 001/2022, anexo I do edital nº 

001/2022; 
l) Declaração de Bens e ou rendas; 
m) Cópia do cartão de abertura de conta bancaria da agência Bradesco de Santa Rita d´Oeste, 

(cópia e original); 
n) Atestado de que não possui antecedentes criminais, emitido pela Secretaria de Segurança 

Pública do Estado; 
o) Comprovante de endereço (cópia e original sem autenticação); 
p) Exame de capacidade física e mental, (inspeção clínica); 
q) Declaração com nome dos dependentes para fins de imposto de renda; 
r) Declaração, informando se exerce ou não outro cargo, emprego ou função pública no âmbito 

federal, estadual ou municipal; 
s) Declaração, informando se já e aposentado, por qual motivo e junto a qual regime 

previdenciário social; 



 
 

 

 
             O não comparecimento no prazo estabelecido implicará na desistência automática da 
classificação. 
 
 
   Prefeitura Municipal de Santa Rita d´Oeste - SP, 24 de maio de 2022. 

 
 
 

OSMAR SAMPAIO 
- Prefeito Municipal - 


