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PSS – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

EDITAL 019/2022 DE CONVOCAÇÃO 

PSS 001/2022 

O Município de Três Forquilhas, através da Prefeita Municipal, CONVOCA os candidatos 

abaixo relacionados aprovados no Processo Seletivo Simplificado nº 01/2022, de que trata o Edital n° 

01/2022, conforme descrição abaixo, para contratação temporária devendo comparecer no setor 

Departamento Pessoal do Município, conforme previsto no item 11.1 do Edital  001/2022 do PSS nº 

001/2022, a partir do dia 12/05/2022, das 08:00 até às 11:30 horas e das 13:30 horas até às 17:00 horas, 

para apresentarem os documentos e habilitações exigidas de seus respectivos cargos, a saber: 

 

11– CONDIÇÕES PARA A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA 

11.1- A chamada de cadastro reserva será realizada através de edital de convocação publicado no site 

da Prefeitura Municipal e no mural desta prefeitura. O candidato convocado deverá apresentar a 

documentação para contratação abaixo, no departamento de recursos humanos no prazo de até 05 

(cinco) dias úteis, após a referida convocação. 

 

 

Certidão de antecedentes cívil e criminal (Fórum ou internet) 

Declaração de bens autenticada em cartório 

Cópia da Carteira de Identidade (frente e verso) 

Cópia do CPF 

Cópia do título de eleitor com último comprovante de votação (ou termo de quitação eleitoral) 

Cópia da Certidão de Nascimento ou Casamento 

Cópia Comprovante de residência (caso não for no nome do candidato deverá ser feita uma 
declaração autenticada em cartório) 

01 foto 3x4 

Cópia da Carteira de trabalho (PIS/PASEP) 

Cópia de certificado de reservista (para homem) 

Cópia do diploma escolar-Certificado de conclusão (conforme escolaridade exigida por este edital 
para o cargo no qual assumirá) 

Exames Laboratoriais: Hemograma,Creatinina e Glicemia. 

Cópia da Carteira Registro no Conselho Profissional (conforme o caso) 

Para candidatos acima de 45 anos: Eletrocardiograma, Laudo Cardiológico, Laudo Oftalmológico 

Laudo médico (Retirar formulário no setor de Recursos Humanos para preencher no Posto de Saúde 
do município)  

Declaração de cargo ou emprego público (setor de Recursos Humanos) 

Conta Corrente (Banrisul) 

Certidão de filhos menores de idade (caso houver) 

Declaração de outro emprego com contribuição de encargos ao teto máximo (caso houver) 



 

 

DOS CONVOCADOS 

 

CARGO: Professor Séries Iniciais 

Classificação Candidato 

10º Leidlege de Oliveira Vieira 

 

  

   

 

Registra-se e publica-se.                Três Forquilhas 01 de julho de 2022. 
 

 

LORACI KLIPPELMELO GERMANN    MARTA KLIPPEL MELO 

          PREFEITA MUNICIPAL        SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO  


