Prefeitura do Município de Valentim Gentil
PREFEITURA

ESTADO DE SÃO PAULO

VALENTIM GENTIL

CNPJ: 46.599.833/0001-11

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 06/2020
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 01/2020

ADILSON JESUS PEREZ SEGURA, Prefeito do Município de Valentim Gentil, Estado
de São Paulo, considerando o Resultado Final do Processo Seletivo Simplificado nº 01/2020,
realizado para o preenchimento de vagas e formação de cadastro reserva para estágio remunerado, nos
termos estabelecidos pelo presente Edital,

RESOLVE:

I-

Fica convocado para celebração de Termo de Compromisso de Estágio no Serviço
Público Municipal, de acordo com as necessidades atuais da Administração, o
estudante aprovado no Processo Seletivo Simplificado nº 01/2020, realizado com
tal finalidade, de acordo com a seguinte relação:

Para a área de Psicologia
----------------------------------------------------------------------------------------------------------CLASS.
NOTA
NOME
DATA DE NASCIMENTO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------1°
13,00
MARIANA BERALDO BARBOSA
22/05/2002

II -

O estudante aprovado deve comparecer no Setor de Recursos Humanos da Prefeitura,
situado na Praça Jacilândia, nº 4-33, Bairro Centro, nesta cidade, até o dia 20 de agosto de
2020, no horário das 9:00h às 11:30h e das 13:00h às 16:30h, a fim de exercer, mediante
assinatura de Termo de Compromisso de Estágio, o direito de ser contratado na vaga para o
qual foi habilitado.

III -

Se o estudante deixar de comparecer sem motivo justificado perderá o direito de contratação
na vaga.

IV -

Para ser contratado na vaga em que foi habilitado, o estudante deverá apresentar,
obrigatoriamente, os seguintes documentos (original e cópia):
a)
b)
c)
d)
e)

Cédula de Identidade – RG;
Cadastro de Pessoa Física – CPF;
Comprovante de endereço;
Declaração de matrícula fornecida pela Instituição de ensino;
Demais documentos que comprovem o cumprimento dos
estabelecidas neste Edital.

requisitos

e

exigências

VI -

Além da documentação prevista neste Edital, será facultado à Prefeitura Municipal de
Valentim Gentil exigir do estudante convocado outros documentos que eventualmente sejam
necessários para a celebração do Termo de Compromisso de Estágio.

VII -

Fica facultado ao estudante convocado o direito de renúncia de classificação, mediante termo
assinado de livre e espontânea vontade.

E, para que chegue ao conhecimento dos interessados, é expedido o presente Edital, que vai
afixado no mural da Prefeitura bem como divulgado no endereço eletrônico do Município:
www.valentimgentil.sp.gov.br.
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Valentim Gentil, 18 de agosto de 2020

ADILSON JESUS PEREZ SEGURA
Prefeito Municipal
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