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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

 (Processo Seletivo Simplificado Nº 03/2021) 

  

Convoca candidato aprovado no 

Processo Seletivo Nº 03/2021, para 

preenchimento de vaga indicada no 

referido Edital.  

  

Considerando a ordem de classificação dos aprovados e as convocações, 

nomeações, posses e desistências anteriores; 

Considerando a necessidade de manutenção e regular funcionamento dos 

serviços municipais; 

  

O Departamento de Divisão de Gestão de Pessoas, Estado de Minas Gerais, no uso de 

suas atribuições legais, torna publica a chamada de candidato classificado para o 

preenchimento de VAGA DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA a comparecer à 

sede da prefeitura Municipal de Divino, situado a Rua Marinho Carlos de Souza, Nº5, 

centro, Divino-MG, entre os dias 15 de setembro de 2022 a 21 de setembro de 2022, de 

08:00 às 11:00 e de 13:00 as 16:00 horas, conforme segue:  

  

  

NOME/CANDIDATO SELEÇÃO CARGO 

Alessandra Moreira Herdy 
Processo Seletivo  

Edital nº 03/2021 
Fonoaudiólogo – 

NASF- Divino 

  

De acordo com o edital n° 03/2021, o candidato aprovado e convocado deverá 

apresentar no ato da posse os seguintes documentos originais e cópias: 

  

a)      RG; 

b)      CPF; 

c)      cartão SUS; 

d)      título de eleitor; 

e)      declaração de quitação eleitoral (emitida pelo TSE); 

f)       PIS/PASEP (documento emitido pela CEF ou BB); 

g)      reservista, se do sexo masculino; 

h)      certidão de nascimento/casamento; 

i)       certidão dos filhos menores de 18 anos; 

j)       carteira de vacinação atualizada dos filhos menores de 7 anos; 

k)      RG, CPF, PIS/PASEP e cartão SUS dos dependentes; 
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l)       atestado de antecedentes criminais (emitido pela Polícia Civil ou Federal); 

m)    diploma exigido no edital; 

n)      CNH (conforme exigência do cargo); 

o)      comprovante de residência; 

p)      2 fotos 3x4 recentes, coloridas e iguais; 

q)      Carteira de Trabalho –original; 

r)       Atestado Médico Admissional emitido por médico do trabalho devidamente 

inscrito no Conselho Regional de Medicina. 

  

Conforme o 13.5 do Edital nº 03/2021, o Prazo que o candidato terá para manifestar 

interesse na vaga e apresentar a documentação será de 05 (cinco) dias úteis. 

  

Caso haja necessidade, a Prefeitura Municipal de Divino - MG poderá solicitar 

outros documentos complementares. 

  

A inexatidão das afirmativas e/ou irregularidades de documentos, mesmo que 

verificadas posteriormente, acarretarão a nulidade da inscrição, desqualificação e 

desclassificação do candidato, com todas as decorrências, sem prejuízo das medidas de 

ordem administrativa, civil e criminal. 

  

Por ocasião da contratação, o candidato aprovado no Processo Seletivo fica sujeito 

ao regime empregatício adotado pela Prefeitura Municipal de Divino – MG e às normas 

regulamentadoras atinentes aos servidores municipais; 

  

O não comparecimento do candidato, quando convocado, implicará na sua exclusão 

e desclassificação em caráter irrevogável e irretratável do Processo Seletivo. 

  

  

  

Stéfhane Vasconcelos Pinheiro  

                                      Gerente de Divisão de Gestão de Pessoas 
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