CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU

Rua Ângelo Meneguesso – 475 – Centro
CEP- 17.880-000 Fone: 18- 3861.1195

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Camila Simões Ferreira, Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Irapuru,
no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal 1.904, de 23 de Julho de 1997, alterada pelas de
2001 Leis Municipais nº. 2053 de 25 de setembro de 2001
e nº. 2.358 de 27 de fevereiro de 2007, leva ao conhecimento de todos que o presente edital vire, ou dele conhecimento tiver que:
Fica Convocada em consonância com a Lei 2.721/2014,
Regimento Interno e demais leis vigentes, o candidato suplente abaixo relacionado, a se apresentar munido de
documentação para habilitação, no local, dia e horário abaixo especificado, para ocupar 01(uma) vaga de Conselheira
Tutelar, como titular.

A CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, através de seu
Presidente, JOAQUIM VIEIRA, CONVOCA toda a população do Município de Irapuru, para participar de uma AUDIÊNCIA PÚBLICA que será realizada no dia 17/11/2016, às
19 horas e 30 minutos, nas dependências da Câmara Municipal de Irapuru, sito na Rua São Paulo, nº 326, onde
serão discutidos os projetos referentes a Lei Orçamentária
Anual (2017) e Lei de Diretrizes Orçamentárias (2017), para
atendimento ao artigo 48, parágrafo único, inciso I, da LRF
(Lei de Responsabilidade Fiscal).
CÂMARA MUNICIPAL DE IRAPURU, 28 DE OUTUBRO
DE 2016.
JOAQUIM VIEIRA - Presidente

PERÍODO: de 03-04 e 07 de Novembro de 2016.
LOCAL: Departamento de recurso humanos da Prefeitura
Municipal de Irapuru, sito a Rua Ângelo Meneguesso, 475,
Irapuru-SP.
HORÁRIO: das 8:00 as 11:00 hs e das 13:00 as 16:00 hs
OBSERVAÇÕES:-, Apenas uma vaga encontra-se em aberto, que será preenchida de acordo com a classificação.
NOME DA CONVOCADA PARA OCUPAR VAGA
6º CLAUDINÉIA TEJERO DE O. MARTINS
O candidato acima relacionado deverá apresentar as seguintes documentações para habilitação;
- xérox do RG
- xérox do CPF
- xérox do Titulo de Eleitor
- xérox da Carteira de Trabalho
- xérox certidão de casamento ou nascimento
- xérox de certidão de nascimento dos filhos menores de
14
- xérox do diploma do grau de escolaridade
- xérox de certificado de reservista (se masculino)
- xérox do comprovante de residência
- 1 foto 3x4
- xérox do PIS/PSEP
- nº. conta corrente Bradesco
OSB: 1- Quando a entrega das documentações será
agendada para o candidato exame médico adicional, o qual
será efetuado por médico indicado pelo município; 2 – o
não comparecimento pessoal do candidato para apresentação dos documentos no período determinado implicará
na desistência da ocupação do cargo.
Irapuru/SP, 26 de outubro de 2016.
Camila Simões Ferreira
Presidente do CMDCA
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Nós apoiamos esta causa!
Fale conosco:
avoz@avozdeirapuru.com.br
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CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

