
ESTADO DO RTO GRANDE D6壷L

MUNIC王pIO DE FORTALEZA DOS VALOS

SECRETARRA DE ADMINISTRACÅo E PLANEJAMENTO

CONCURSO P百BLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS

EDITAL DE CONCURSOS NO 20/2021

REALIZACÅo: LEGALLE CONCURSOS n SOLUC6ES ENTEGRADAS LTDA

Marcia Rossatto Fredi, Prefeita Municipal de Fortaleza dos Valos, Estado do

Rio Grande do Sul, uSando das atribui95es legais que lhe s着o conferidas, POr meio da

器諾課業霊嵩譜藍認諾蒜i宝器霊窪認諾0
1 - Nomear, nOS temOS do Art. 3O, 40 e 5O da Lei Municipal Complementar nO

OO3/2005 e suas emendas, Para OS reSPeCtivos cargos’HOMOLOGADO atrav6s do

Edital nO 14/2020, datado de 20 de fevereiro de 2020, Publicado no Painel de

Publica95es do Municipio e m intemet pelo site http://www.pmft′・rS.gOV.br/, O

candidato constante no quadro abaixo, devendo comparecer a Prefeitura Municipal de

Fortaleza dos Valos, localizada sito a Rua Rubert, nO 900, nO horario das 7h 30min as

13h 30 min, munidos dos seguintes documentos (originais e c6pias):

-CPF,

-RG

- Titulo de Eleitor e comprovante da ultima votap肴o,

- Certificado de quita辞O militar (no caso de sexo masculino),

- Comprovante de inscri9都o no PIS仲ASEP

-釦estado de sande fisica e mental a ser fomecido por m6dico do municipio, que

COmPrOVe a aPtidfb necessaria para o exercicio do cargo'

- DipIoma ou hist6rico escolar, COnfome escolaridade exigida para o cargo (Originais)

- Declara9fb de bens, eSPeCificando os bens e seus valores aproximados,

- Declara9気O de que exerce ou n肴o outro cargo p的lico,

一Conta al)erta junto ao Baurisul do Municipio,

- Ce証d為o de nascimento dos filhos menores de 14 anos,

- Certid款o de casamento (Se CaSado)

一Comprovante de residencia,

- 01 foto 3x4. Recente.

- AIvara judicial de Folha Corrida.

2 - Nos temos do disposto no Art. 12 e 13 da rrferida Lei o nomeado teねo

prazo de 15 (quinze) dias contados da data de publica辞O do ato de nomea9款o para

apresentar a documenta辞o exigida e tomar posse do印rgo e O5 dias para entrar em

exercicio, COntados da data da posse, SOb pena de o ato de nomea鈎O tOmar-Se Sem

efeito.

3- Nomea鈎o obedece ao disposto no art. 8O da Lei Complementar 173 de 27

de maio de 2020.

CARGO: Professor Anos Iniciais e ou Hduca確o Infantil

C萱ass瀧ca確0 No血eado

Marileia Va量erio Da Luz
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Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Valos, 26 dejaneiro de 2021

雇霊。吉÷¥
Prefeita MunicipaI

Registre-Se e Publique-Se.

Giovane Correa Nogueira

Secretdrio Municipal de Administra頭O e PIanqiamento


