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EDITAL Nº 001/2018 

 

Súmula ...................................................... CONVOCA CANDIDATO APROVADO                                   

NO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2018 DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE GODOY 

MOREIRA.   

 

 

                                                                        O Presidente da Câmara Municipal de Godoy 

Moreira, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o resultado final 

do Concurso Público nº 001/2018 da Câmara Municipal, resolve convocar o(s) aprovado (s), 

conforme relação abaixo, a comparecer na Câmara Municipal de Godoy Moreira, Secretaria, no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis contados a partir da publicação deste Edital, munido (s) dos 

seguintes documentos:  

 

a) Cópia do RG e CPF; 

b) Cópia do título de eleitor e comprovante de votação da última eleição ou justificativa; 

c) Cópia do comprovante das obrigações militares (se for o caso); 

d) Cópia do número de inscrição do PIS/PASEP; 

e) Duas fotos 3 x 4 recentes e tirada de frente; 

f) Cópia da certidão de nascimento ou casamento; 

g) Cópia da certidão de nascimento dos filhos menores de 14 anos; 

h) Carteira de vacinação dos filhos de até 06 anos; 

i) Comprovante de escolaridade (se for o caso); 

j) Comprovante de matrícula escolar dos filhos menores de 14 anos; 

k) Comprovante de residência; 

l) Comprovante de escolaridade e registro no órgão da classe (se for o caso); 

m) Declaração de exercício ou não de outro cargo, emprego ou função pública; 

n) Declaração de não ter sido demitido a bem de serviço público municipal, estadual ou 

federal; 

o) Atestado de sanidade física e mental; 

p)   Certidão negativa de antecedentes criminais, emitida pelo Cartório Distribuidor da 

Comarca de domicilio do contratado; 

q) Atestado de antecedentes criminais do Instituto de Identificação do Paraná 

(http://www.institutodeidentificacao.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteud

o=102); 

 

                      O não comparecimento dentro do prazo estipulado significará desistência do 

candidato, cabendo á administração convocar outro habilitado obedecendo á ordem de 

classificação.  

Câmara Municipal de Godoy Moreira, 16 de julho de 2018.  

 

 

RUBENS MARTINS DE OLIVEIRA 

Presidente da Câmara Municipal 
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Anexo I do Edital 001/2018 

 

RELAÇÃO DE CONVOCADO (A) 

 

 

 

CONTADOR 

INSCRIÇÃO NOME CLASSIFICAÇÃO 
00320015798 DANIEL LOPES BRANDÃO 1º 
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