PREFEITURA

MUNICIPAL DE
Edital nº 018/2020.

C R I S T A L / RS

ALTERA REDAÇÃO DO EDITAL Nº 17/2020 DE
SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA PARA O CARGO
DE MOTORISTA
Enfª. Fábia Richter, Prefeita do Município de Cristal, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas
atribuições legais, torna pública a alteração do Edital nº 17/2020 referente a abertura do Processo Seletivo
Simplificado para preenchimento de 02 vagas para o cargo de Motorista, mediante as condições
estabelecidas neste edital.

1.

DISPOSIÇÕES GERAIS

1.1 – Altera a redação item 2.1 do Edital nº 17/2020 de Seleção Pública Simplificada para o cargo de
motorista, que passa a viger com a seguinte redação:
2. DAS INSCRIÇÕES
2.1 - As inscrições estarão abertas no período de 22 de abril de 2020 a 06 de maio de 2020 no horário das 08h
ás 14:30h, no Setor Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde. Para participar o candidato deverá
entregar em envelope, os itens abaixo relacionados, na Secretaria Municipal de Saúde do Município de Cristal
- SMS, localizada na Rua Pelotas nº 302, Cristal/RS:
a) Ficha de inscrição devidamente preenchida – (anexo III).
b) Currículo atualizado - os currículos deverão conter as seguintes especificações: nome das instituições
que os candidatos trabalharam ou trabalham, período e atividades; nomenclatura dos cursos e das
instituições de ensino, status atual concluído e período, (original e cópia).
c) Atos de nomeação ou exoneração junto a órgãos públicos se houver, em papel timbrado, devidamente
assinado por representante da área de Recursos Humanos da entidade e, na ausência deste, pelo
dirigente máximo da Instituição.
d) Cópias e originais dos seguintes documentos: Carteira de identidade, CPF, Título de eleitor,
comprovante da última eleição e certificado de quitação do serviço militar (para candidatos do sexo
masculino) e CNH – Carteira Nacional de Habilitação no mínimo na categoria D ou E.
e) Declaração de disponibilidade de carga horária, conforme anexo I.
f) Certidão negativa criminal.
g) Certidão Negativa de Débito com a Justiça Eleitoral.
h) Não serão aceitas inscrições de profissionais com mais de 58 anos, uma vez que pessoas acima dos 60
anos fazem parte do grupo de risco do COVID-19.
Gabinete da Prefeita do Município de Cristal,
24 de abril de 2020.
Enfª FÁBIA RICHTER
Prefeita Municipal

ARNILDO BARTZ
Secretário da SMARH
Em Exercício
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