
 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO SERVENTE ESCOLAR Nº 004/2022 

 
 O Prefeito Municipal de Ferros , no uso das atribuições e de acordo com a classificação 

do Processo Seletivo Nº. 003/2021- Servente Escolar ,  vem convocar os candidatos 

aprovados e classificados  no referido processo, interessados nas vagas divulgadas no 

quadro em anexo, para comparecerem à sede da Prefeitura Municipal de Ferros, no 2° 

andar no setor de Departamento de Recursos Humanos, munidos dos documentos 

elencados abaixo para preenchimento da vaga .  
 

DATA DE COMPARECIMENTO: 01/08/2022 - HORÁRIO: 11:00H 

 
O candidato no momento de comparecimento à convocação deverá apresentar a seguinte 

documentação:  

a) Comprovante de endereço recente; 

b) Comprovante de escolaridade 

c) Carteira de identidade; 

d) Cartão do CPF; 

e) Título de eleitor com a Certidão de quitação eleitoral (pode ser emitida no site www.tse.jus.br); 

f) Certificado de Reservista, se do sexo masculino; 

g) Certidão de nascimento ou casamento; 

h) Cartão de cadastramento no PIS/PASEP (se tiver); 

i) Laudo médico favorável, fornecido pelo Serviço de Medicina Municipal de Ferros; 

j) Declaração de acúmulo de função (modelo conforme anexo I deste Edital);  

k) Número de Conta Corrente no Banco do Brasil S/A (se tiver); 

Ferros, 28 de julho de 2022.  
 

 

 

 

 

 

RAIMUNDO MENEZES DE CARVALHO FILHO 

PREFEITO MUNICIPAL

HORÁRIO DE 

COMPARECIMENTO 

LOCALIDADE DESCRIÇÃO DA VAGA 

11:00h  Pré-Escolar  Municipa l  Reino  

Encantado –  Dist r i to  de  

Esmeraldas .  

 1  Vaga - Cargo em Subst i tuição .  Per íodo  

de 02/08/2022 a 30/08 /2022.  Horár io  de  

traba lho:  12 :00h às 18 :00h.  



 
 

 

 

ANEXO I 

 

DECLARAÇÃO DE ACÚMULO DE CARGOS E FUNÇÕES 

 

 

 

Eu, ___________________________________________________________, 

brasileiro(a), portador(a) do CPF n._________________________, Carteira 

de Identidade n. _________________________________, DECLARO, para 

fins de Contrato Administrativo por Tempo Determinado na função de 

SERVENTE ESCOLAR, que: 

(   ) não ocupo nenhum cargo, emprego ou função pública em nenhuma outra 

esfera de Governo, Federal, Estadual ou Municipal, bem como em 

Autarquias, Empresas Públicas, Sociedade de Economia Mista e Fundações 

Públicas. 

(  ) ocupo um cargo de_________________________________________ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________. 

 

                 Ferros, _____ de ____________ de  2022. 

 

    

 

_____________________________________________________  
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