Prefeitura Municipal de Louveira
Secretaria de Administração

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO CARGO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA Nº 001
(REF. EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2020)
O Exmo. Senhor Prefeito do Município de Louveira, Nicolau Finamore Junior, CONVOCA: THÚLIO
RAMOS DE ANDRADE e RAFAEL MACHADO MENESES, para que no prazo de dois dias úteis a contar
da presente publicação, apresente-se na Divisão de Pessoal, das 09:00 às 16:00 horas, munido dos seguintes
documentos (cópia e original):
a) Comprovante de inscrição no PIS/PASEP, se já for cadastrado;
b) Cadastro de Pessoa Física – CPF;
c) Cédula de identidade;
d) Certidão de Nascimento;
e) Certidão de Casamento ou Escritura Pública de União Estável – se viúvo, apresentar a Certidão de Óbito; se
divorciado, apresentar a Averbação;
f) Certidão de Nascimento dos filhos menores de 18 anos;
g) Declaração de Bens atualizada;
h) Comprovante de residência (conta de água, luz ou telefone);
i) Título de Eleitor e Certidão de Quitação Eleitoral emitida pelo órgão competente;
j) Certificado de Reservista e/ou Carta-patente;
k) Diploma correspondente a escolaridade pertinente ao Cargo, devidamente registrado(a), fornecido(a) por
instituição reconhecida pelo Ministério de Educação (Licenciatura Plena em Educação Física e Registro no
Conselho de Classe);
l) Declaração de não estar cumprindo e nem ter sofrido, no exercício da função pública, penalidade por prática
de improbidade administrativa e/ou inidoneidade, aplicada por qualquer órgão público ou entidade da esfera
federal, estadual ou municipal;
m) Declaração quanto ao exercício de outro(s) cargo(s) ou função(ões) pública(s) e sobre recebimento de
proventos decorrentes de aposentadoria e/ou pensão;
n) Atestado de Antecedentes Criminais, emitido pela Polícia Civil do Estado de São Paulo e do Estado onde
tenha residido nos últimos 05 (cinco) anos, e Certidão Negativa de Distribuição de Feitos nas Justiças Estadual,
Federal e Militar;
o) 02 (duas) fotos 3X4 recentes;
p) Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS.

O não comparecimento acarretará em desistência do cargo acima referido.
E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente Edital.
Louveira, 15 de julho de 2020.

NICOLAU FINAMORE JUNIOR
Prefeito MUNICIPAL

