ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUTÓIA
SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 005/2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE TUTÓIA, Estado do Maranhão, no uso das
suas atribuições legais:
CONVOCA os candidatos constantes no quadro em anexo, que foram
classificados no Processo de Seleção Simplificado da Prefeitura Municipal de Tutoia –
Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social (Edital nº. 001/2018), para atuar
como Visitador, conforme resultado final publicado em 18 de junho de 2018, divulgado
no site Oficial da prefeitura e no Diário Oficial da FAMEM, destinados ao
preenchimento de vagas do Programa Criança Feliz Primeira Infância Melhor a
comparecer à esta Secretaria, situada na Av. Paulino Neves, s/n, Centro, Tutóia/MA,
CEP: 65.580-000, no dia 01/02/2019, no horário das 8:00 às 13:00 horas, portando os
documentos abaixo relacionados:
1 - a) Carteira de Identidade; b) Título de Eleitor; c) Comprovante da última
votação; d) CPF; e) PIS/PASEP; f) Comprovante de escolaridade (original e cópia); g)
CTPS; h) Certificado de alistamento militar; i) Certidão de Nascimento ou Casamento;
j) Certidão de Nascimento dos filhos menores de 14 anos com comprovante de
escolaridade e filhos entre 0 a 6 anos e cópia do cartão de vacinação; k) Comprovante
de endereço; l) Comprovante de conta bancária.
Ficam alertados que o não comparecimento dos convocados para a capacitação
indicada, e a falta de comprovação de qualquer dos requisitos para investidura ou a
prática de falsidade ideológica em prova documental acarretará o cancelamento da
inscrição do candidato, sua eliminação do respectivo processo seletivo e anulação de
todos os atos com respeito a ele praticados, sem prejuízo das sanções legais cabíveis,
nos termos do Edital.
Gabinete do Prefeito Municipal de Tutóia, Estado do Maranhão, em 29 de janeiro de
2019.

ROMILDO DAMASCENO SOARES
Prefeito Municipal
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ESTADO DO MARANHÃO
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CONVOCADOS
Cargo: Visitador
Nº
NOME
07
ALESSANDRO ARAÚJO REIS
08
ADENILDA DA CONCEIÇÃO ROCHA

CPF
036.218.403-89
601.670.183-10
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