
 

 

 

CONVOCAÇÃO  

Processo Seletivo Público Edital n° 001/2022 

 

O Prefeito Municipal de Rio Vermelho/MG, no uso de suas atribuições legais, e 

considerando o atendimento de todas as normas legais e editalícias, CONVOCA a 

aprovada no Processo Seletivo Simplificado Público Edital nº 001/2022 relacionada no 

Anexo I, para comparecer, no prazo de 03 (três) dias, no Setor de Recursos Humanos da 

Prefeitura Municipal de Rio Vermelho/MG, para fins admissionais, devendo apresentar 

documentos e habilitação exigidos conforme constante no Edital e abaixo relacionado: 

 a) Documento de Identidade de reconhecimento nacional, que contenha 

fotografia; 

 b) Certidão de Nascimento ou Casamento, atualizada; 

             c) Título de Eleitor com comprovação de quitação; 

 d) Certificado de Reservista ou Dispensa de Incorporação ou outro documento que 

comprove estar quite com as obrigações militares, se do sexo masculino; 

 e) 02 (duas) fotos 3x4 recentes coloridas; 

 f) Comprovante de inscrição no PIS/PASEP, caso seja cadastrado; 

 g) Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), caso não seja cadastrado no 

PIS/PASEP; 

 h) Cadastro de Pessoas Físicas – CPF; 

 i) Comprovante de escolaridade ou habilitação exigida para o provimento da vaga 

pretendido, adquirida em instituição oficial ou legalmente reconhecida; 

 j) Registro no conselho de classe se for o caso;  

 k) Declaração de não ocupar outra vaga público, ressalvados os previstos no Art. 

37, XVI, a, b e c da Constituição Federal; 

 l) Declaração de que não é aposentado por invalidez; 



 

 

 m) Declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio até a data da 

posse; 

 n) Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) Apto expedido pelo Médico do trabalho; 

  o) Comprovação de minimamente 6 meses de residência na micro área: com o 

comprovante de endereço de no mínimo 6 (seis) meses.  

  Os modelos das declarações constantes nos itens k, l e m serão disponibilizados 

na Divisão de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Rio Vermelho /MG. 

 

O não comparecimento no prazo legal implicará na desistência da 

classificada convocada, podendo o Município de Rio Vermelho (MG) convocar o 

imediatamente posterior, obedecendo à ordem de classificação. 

 

Publique-se.  

Registre-se.  

Intime-se.  

Rio Vermelho (MG), 19 de janeiro de 2023.  

 

 

Marcus Vinicius Dayrell de Oliveira 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO I  

ACS – Agente Comunitário de Saúde – Microárea 31 – Córrego do Arroz 

 

Classificação Nome 

3º MARCIANA APARECIDA PEREIRA 
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