
 

 

Edital nº 007/11 – Concurso Público nº 001/11 – 

Convoca e cientifica candidatos 

 

A Câmara Municipal de Vereadores de Coxilha, RS, representada por sua Presidente, 

Sra. Rosane Fátima da Silva da Silva, convoca e cientifica candidatos classificados no 

Concurso Público nº. 001/2011, nomeados nesta data, para posse: 

 

Candidato Clas.  Geral Cargo 

Manoela Dall Asta Oliveira Primeira Servente 

Eliane Inocente Primeira Oficial Legislativo 

Sheila Camila Gomes Segunda Oficial Legislativo 

 

Os candidatos convocados por este Edital, deverão apresentar-se e entregar os 

documentos necessários conforme solicitado pela instituição no prazo de 3 (três) dias 

úteis, a contar da publicação do presente Edital. A relação de documentos é a seguinte: 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A INVESTIDURA NO CARGO 

            O candidato aprovado deverá apresentar, no momento da contratação, os 

documentos especificados a seguir: 

 Carteira de Identidade – 01 cópia mais original; 

CPF – 01 cópia mais original; 

PIS/PASEP – 01 cópia mais original; 

Carteira de Trabalho – 01 cópia mais original; 

Título de Eleitor, com quitação eleitoral da última votação – 01 cópia mais original; 

Certidão de Casamento – 01 cópia mais original; 

Documentos obrigatórios e necessários para dependentes – Filhos (as): 

Certidão de Nascimento, menores de 14 anos; 

Comprovante de Endereço – 01 cópia mais original; 



 

 

Comprovante de Escolaridade – Certificado de Conclusão da Escolaridade exigida 

para admissão no cargo e habilitação legal para o exercício da profissão quando exigir – 

01 cópia mais original; 

01 (uma) foto ¾ recente; 

Atestado de Saúde Ocupacional Médico, expedido por Médico do Trabalho  

 Certidão de Antecedentes Criminais, expedida pelos Foros das Justiças Federal e 

Estadual dos locais de residência dos candidato dos últimos 5 (cinco) anos, bem 

como Certidão de Antecedentes Criminais expedida pela Justiça Eleitoral do 

domicílio eleitoral do candidato dos últimos 5 (cinco) anos;  

Declaração de não acumulação de cargos públicos; 

 Conta Corrente no Banco do Estado do Rio Grande do Sul; 

Declaração de Bens  

 

Coxilha, 27 de dezembro de 2011. 

 

_____________________________ 

Rosane Fátima da Silva da Silva 

                        Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Coxilha – RS 

 


