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TERMO DE CONVOCAÇÃO DE CONTRATO TEMPORÁRIO 
 

 
Convoca para apresentação de documentos os 
classificados no Processo Seletivo n. 002/2022, 
Edital n. 003/2022.  

 
  

A Prefeita Municipal de Inconfidentes, Estado de Minas Gerais, no uso de suas 
atribuições legais, e de acordo com o resultado do Processo Seletivo n. 002/2022, Edital nº 
003/2022, homologado no dia 03 de maio de 2022, CONVOCA os candidatos a seguir listados 
para comparecer na Sede da Prefeitura Municipal para apresentar os documentos e habilitações 
exigidas para posterior formalização contratual.  

Nome: Luana Camila da Silva 
Cargo: Fisioterapeuta 
Classificação: 1º 

Nome: Diego Pereira Jerônimo 
Cargo: Educador Físico 
Classificação: 1º 

Nome: Maria Regina Coutinho dos Santos Trigueiro 
Cargo: Assistente Social 
Classificação: 1º 

O não comparecimento no prazo de 02 (dois) dias implicará na desistência do(as) 
candidato(as) classificado(as) podendo a Prefeita Municipal convocar o candidato imediatamente 
posterior, obedecendo à ordem de classificação.  

Os candidatos deverão assumir o exercício de suas atividades em dia, hora e local a ser 
definido no ato da contratação, sendo que somente após esta data ser-lhe-á garantido o direito à 
remuneração.  

Os candidatos deverão apresentar os documentos a seguir, originais e cópias, não se 
admitindo pendências: 
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a) Cópia da Carteira de Identidade;  
b) Cópia do Título de Eleitor e certidão de quitação eleitoral expedida pelo TRE;  
c) Cópia do CPF;  
d) Cópia do Certificado de Reservista ou documento equivalente, ou ainda dispensa de 

incorporação (se do sexo masculino);  
e) Comprovante de endereço atualizado;  
f) Cópia da Certidão de Nascimento ou casamento ou outro comprovante de estado civil;  
g) Cópia do Cartão de Cadastramento do PIS/PASEP;  
h) Cópia da Carteira de Trabalho e de Previdência Social;  
i) Diploma ou Certificado de Conclusão do curso correspondente à escolaridade exigida 

para o cargo, conforme especificado no Edital do processo seletivo;  
j) Cópia da carteira profissional; 
k) Atestado de antecedentes criminais;   
l) Declaração de bens e valores que compõe seu patrimônio;  
m) Declaração de não acumulação remunerada ou não, de cargos e empregos públicos e 

quando houver a acumulação a declaração de compatibilidade de cargo e horários, conforme 
disposto do inciso XVI do artigo 37 da Constituição Federal; 

 
Inconfidentes, 04 de maio de 2022.  
 
 

Rosângela Maria Dantas 
Prefeita Municipal 

 


