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EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 002/2023 
 
 
 

O Prefeito do Município de São João do Pau D’Alho, considerando a classificação 
alcançada pela candidata, abaixo relacionada, no Concurso Público nº 001/2020, bem como 
a necessidade excepcional de ser, a mesma, contratada por prazo determinado por esta 
municipalidade em virtude da necessidade de substituição de empregada pública em gozo de 
licença-maternidade, convocá-la a comparecer na Prefeitura Municipal, localizada na 
Avenida Evaristo Cavalheri, nº 281, até o dia 20 de Janeiro de 2023, das 08:00 hs às 17:00 
hs, portando os seguintes documentos: Documentos peculiares a função, Carteira de 
Trabalho, Cédula de Identidade, CPF, Certidão de Nascimento ou Casamento, Certidão de 
Nascimento dos filhos menores de 14 (quatorze) anos e sua(s) respectiva(s) Carteira(s) de 
Vacinação, Título de Eleitor, comprovantes de votação, comprovante de residência, Carteira 
de Reservista (se for o caso), prova de escolaridade, (01) foto 3x4, declarar que não ocupa 
cargo público remunerado, exceto os acúmulos permitidos por lei, Atestado de Antecedentes 
Criminais, comprovante da Habilitação legal para o exercício do cargo, submeter-se à 
avaliação médica admissional na Unidade de Saúde Municipal, exame toxicológico (se for o 
caso) e demais documentos necessários que lhe forem solicitados. 

I - O não comparecimento do(s) convocado(s) até a data supra estabelecida, 
implicará na perda dos direitos decorrentes de sua habilitação no Processo Seletivo. 

II - Atendidos os requisitos de investidura a convocada iniciará na respectiva função 
até o dia 23 de Janeiro de 2023 para exercício imediato de suas atribuições.  

 
                                                

      Função: ENFERMEIRO 
 

Posição Nome Nº do R.G. 

    4º 
 

 
JULIANA BASSO PLAZZA 
 

40.643.214-4 
 

 
                 

 
                              São João do Pau D’Alho, 05 de Janeiro de 2023. 
 
 
 
 

                                                     Fernando Barberino 
                                                   Prefeito Municipal 
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