PREFEITURA DE

BRUSQUE
CONCURSO PÚBLICO- EDITAL N°. 09/2014
SECRETARIA DE TRÂNSITO E MOBILIDADE

CONVOCAÇÃO PARA A QUINTA ETAPA DO CONCURSO PÚBLICO
INVESTIGAÇÃO SOCIAL
1. Nos termos dos itens 7.1 e 12.1 do Edital Nº 09/2014, do Concurso

Público da Prefeitura Municipal de Brusque, ficam convocados os
candidatos ao cargo de Agente de Autoridade de Trânsito abaixo relacionados, considerados aptos na Avaliação Psicológica- Exame Psicotécnico Vocacional, para a quinta etapa do concurso público: Investigação Social.
2. Para participar da quinta etapa do concurso público os candidatos

relacionados deverão entregar, pessoalmente ou por procurador, no
local, data e horários a seguir indicados, os seguintes documentos:
a) Cópia autenticada em cartório de documento de identidade;
b) Cópia autenticada em cartório do Cadastro de Pessoa Física –

CPF;
c)

Cópia autenticada em cartório do Certificado de Reservista ou de
Dispensa de Incorporação, em caso de candidato do sexo masculino ou certidão expedida por órgão militar que comprove estar
quite com as obrigações militares.

d) Comprovação de estar em gozo dos direitos políticos, mediante

entrega de cópia autenticada em cartório do Título Eleitoral e dos
dois últimos comprovantes de votação ou certidão da Justiça Eleitoral que comprove esta condição;
e) Cópia autenticada em cartório do comprovante do domicílio atual

(água, luz, telefone, etc.). No caso de não possuir comprovante
de residência em seu nome, o candidato deverá juntar e assinar
documento sob o título “declaração de residência”, indicando detalhadamente o endereço onde reside;
f)

Declaração de próprio punho, em letra legível, datada e assinada, com o seguinte teor: “Declaro, sob as penas da lei que, no
exercício profissional ou de qualquer função pública, não cumpri
e não estou cumprindo penalidade disciplinar aplicada por quaisquer órgãos e/ou entidades da esfera federal, estadual e/ou municipal”.

PREFEITURA DE

BRUSQUE
g) Comprovação de não ter sido condenado e de não estar sendo

processado criminalmente ou respondendo a quaisquer procedimentos na área judicial resultantes da aplicação da legislação
penal, anexando Certidão Negativa expedida “on-line” ou diretamente pelas Varas Criminais da Justiça Estadual dos lugares
onde tenha residido nos últimos 05 (cinco) anos;
h) Comprovação de não ter sido condenado e de não estar sendo

processado criminalmente ou respondendo a quaisquer procedimentos na área judicial resultantes da aplicação da legislação
penal, anexando Certidão Negativa expedida “on-line” ou diretamente pelas Varas Criminais da Justiça Federal com competência
jurisdicional sobre os lugares onde tenha residido nos últimos 05
(cinco) anos;
i)

Comprovação de não ter respondido e de não estar respondendo
a qualquer procedimento no âmbito policial, anexando Certidão
Negativa expedida pela Polícia Civil dos lugares onde tenha residido nos últimos 05 (cinco) anos.

j)

Declaração de próprio punho, em letra legível, datada e assinada, com o seguinte teor: “Declaro, sob as penas da lei, que não
fui condenado, não respondi ou estou respondendo a processo
criminal ou quaisquer procedimentos na esfera judicial, resultantes da aplicação da legislação penal”.

k) Cópia autenticada em cartório da Carteira Nacional de Habilita-

ção classe A/B.
3. Os documentos deverão ser entregues em uma pasta ou envelope,

grampeados na ordem descrita no item 2 desta convocação, nas seguintes datas, horários e endereço:
DATAS:
HORÁRI
O:
LOCAL:

20 e 21 de agosto de 2014.
Das 8h às 12h e das 13h às 17h.
POSTO DE ATENDIMENTO AO CANDIDATO
Rua Prefeito Germano Schaefer, 135
Praça da Cidadania- Auditório do CREAS
Centro
Brusque – SC

4. O candidato que não apresentar toda a documentação exigida ou

apresentá-la incompleta e ou em desacordo com as exigências do
edital será desclassificado nos termos do item 12.5 do Edital.
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5. Caberá unicamente ao candidato a obtenção dos documentos exigi-

dos.
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CANDIDATOS CONVOCADOS
INSCRIÇ
ÃO
8820
6740
623
3712
1776
10988
8281
318
7077
439
9810
3626
10236
8479
8467
8504
8066
8321
5098
4278
1177
3442
7376
7403
9647
6490
9254
10515
3457

CANDIDATO
ADRIANO ROCHA DA SILVA
ADRINEI PINHEIRO VERISSIMO
ANDERSON DUARTE
ANDRE GUOLO NOGUEIRA
APARECIDO MARQUES
DAGMAR MACHADO TELLES
EDI CASSIO DAMACENO
ELIAS MELLO DE OLIVEIRA
EMERSON TONIETTO DE QUADROS*
ERIVELTO PACHECO
EVERTON WILLIAN DA CUNHA
JEFFERSON ALBINO MEDEIROS
JOAO MARIO DE MOURA
LUIZ FILIPPE CARVALHO DOS SANTOS
MAIKON LEMOS
MARCIA MARTINS PINTO DE LIMA
MARCOS ALEXANDRE PEREIRA
MARCOS AURELIO MARTINS
MARCOS GERVASIO GONCALVES
MARIO LACERDA JUNIOR
PEDRO HENRIQUE GUIMARAES CAJADO
ROBERTA DA CUNHA SILVA
RODRIGO FERNANDES
RODRIGO VILMAR TEIXEIRA
SIDNEI GUISELIM
TEODORO PEREIRA FILHO
VALERIO JOSE GRANZOTTO
VICTOR HUGO VANELLI
VINICIUS MESQUITA BAPTISTA

*Convocação realizada em cumprimento a Mandado de Segurança (Autos n 030055225.2014.8.24.0011)

Brusque, 6 de agosto de 2014.

