CÂMARA MUNICIPAL DE BUGRE
CNPJ 02.330.949/0001-85 – ESTADO DE MINAS GERAIS
Rua Alcides Costa, 41, centro, CEP 35193-000
Telefone 33 3355 8011 – email camaradebugre@hotmail.com.br

EDITAL DE NOMEAÇÃO
O Presidente da Câmara Municipal de Bugre - MG, no uso de suas atribuições legais,
nomeia e convoca os candidatos abaixo relacionados, aprovados no Concurso
Público edital 001/2019, para no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da publicação deste
Edital, comparecerem no setor de pessoal desta Câmara, situada na Rua Alcides
Costa, nº 41, centro, Bugre - MG, objetivando a realização dos exames necessários,
apresentação dos documentos abaixo descritos e, posterior assinatura do Termo de
Posse.
Informamos que o candidato deverá agendar o comparecimento na sede da
Câmara Municipal de Bugre por meio dos telefones 33 33558011 ou 31
988384780 juntamente ao senhor César Antunes Gomes de Castro a fim de
viabilizar o atendimento.
O não comparecimento no prazo previsto implicará na renúncia do candidato,
que será substituído pelo seu sucessor na lista classificatória já publicada.
I.

RELAÇÃO DE CANDIDATOS NOMEADOS E CONVOCADOS:
CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO-LEGISLATIVO

INSCRIÇÃO

NOME

1140020

VALERIA DE OLIVEIRA SILVA

NOTA FINAL POSIÇÃO
76

2º

II. RELAÇÃO DE DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS (original e cópia
legível) CONFORME O ITEM 9.5 DO EDITAL 001/2019:
a) Documento de Identidade de reconhecimento nacional, que contenha
fotografia;
b) Certidão de Nascimento ou Casamento, quando for o caso;
c) Título de Eleitor e comprovação de quitação eleitoral;
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d) Certificado de Reservista ou Dispensa de Incorporação ou outro documento
que comprove estar em dia com as obrigações militares, se do sexo masculino;
e) 01 (uma) foto 3x4 recente;
f) Comprovante de inscrição no PIS/PASEP ou declaração informando não haver
feito o cadastramento;
g) Cartão de inscrição no Cadastro de Pessoa Física - CPF;
h) Comprovante de Escolaridade ou habilitação exigida para o provimento do
cargo pretendido, adquirida em instituição oficial ou legalmente reconhecida;
i) Declaração de não ocupar outro cargo público, ressalvados os previstos no Art.
37, XVI, a, b e c da Constituição Federal;
j) Declaração de bens.
k) Comprovante de endereço;
l) Atestado médico comprovando a aptidão física para o trabalho.
Publique-se, registre-se e intime-se pessoalmente os candidatos.
Bugre – MG, 18 de dezembro de 2019.

José Carlos Pires
Presidente

