Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA

OS CONVOCADOS APROVADOS NO CONCURSO DE 2000 E 2007
DEVERÃO APRESENTAR OS SEGUINTES DOCUMENTOS PARA
NOMEAÇÃO E POSSE:
Documentos (original e xerox):
- Certidão negativa de antecedentes criminais (Na Defensoria ou Distribuidor
Fórum);
- Certidão da Justiça Eleitoral de que se encontra em dia com suas obrigações ou
comprovantes de votação das duas últimas eleições (www.tse.gov.br ou no
Cartório Eleitoral);
- Cópia da Carteira de Identidade, CPF, Título de Eleitor, PIS/PASEP ou declaração
informando que nunca foi cadastrado, Certidão de Nascimento ou Casamento,
Certificado de Reservista, Certidão de Nascimento de filhos menores de 14
(quatorze) anos e cartões de vacinação em dia e, comprovante de residência
atualizado;
- Cópia do Diploma e/ou Certificados Escolares exigidos para o cargo Conselho
Regional – xerox da carteira e anuidade 2008;
- 03 (três) fotos 3x4 - atuais;
- Declaração de Bens Móveis ou Imóveis em próprio punho;
- Caso já tenha conta no Banco do Brasil e queira manter a mesma, não pode ser
conjunta com outra pessoa. Caso contrário se dirigir, após a Posse, ao mesmo Banco
e solicitar abertura de uma conta-salário e apresentar no DRH xerox legível do
número.
Atestado Médico Admissional, de carater eliminatório, que será agendado no Recursos
Humanos tão logo providenciem os resultados dos exames abaixo e os documentos
acima,
- Hemograma Completo, Glicose, VDRL;
- Exame Urina – EAS;
- Exame de Fezes – OHP;
- Radiografia de Pulmão AP atualizado com laudo.
OBS.: Os exames acima serão por conta dos convocados. O laboratório do Posto do
Estado, no Bairro de Fátima, realiza gratuitamente os exames em 48 horas mediante
apresentação deste carimbado.
Somente serão concedidos vales transporte para o uso dentro do Município de
Valença.
O médico admissional atende Terça e Quinta de 12:30 às 15:00 horas e Quinta de 10:00
às 11:30 horas.
CRONOGRAMA
1) Comparecimento no RH de 19 /03/2008 à 10/04/2008, impreterívelmente;
2) Agendar exame médico admissional até 10/04/2008 com os resultados dos
exames prontos. No dia do exame admissional apresentar o APTO do médico e
os documentos para a admissão. Depois serão informados da data da Posse.
DEPART. DE RECURSOS HUMANOS TEL. 24532615 R. 208 OU 255
administracao@valenca.rj.gov.br

