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Atenção! 

 

A Secretaria Municipal de Saúde de Monte Azul convocam os candidatos 

classificados no Edital do Concurso Publico nº 001/2018, para contrato 

temporário, para o cargo descrito no Edital de Divulgação de Vagas nº 

020/2022. 
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Edital de Divulgação de Vagas nº 020/2022 

A Secretaria Municipal de Saúde de Monte Azul convocam os candidatos classificados no 

Edital do Concurso Publico nº 001/2018, para comparecerem no Dia 05 de outubro de 

2022, para contrato temporário, para o cargo descrito no quadro abaixo: 

Cargo Período do 

Contrato 

Secretaria de lotação Quantidade 

de vaga 

Horário para 

comparecimento 

Motorista 

Categoria D 

(Secretaria de 

Saúde)  

06/10/2022 

a 

31/12/2022 

Secretaria Municipal 

de Saúde 

01 Das 08h40min às 

09h20min 

 

 

Os candidatos classificados no Edital do Concurso Publico nº 001/2018, que interessarem 
a concorrer a vaga acima identificada, deverão comparecer à sede da Prefeitura Municipal 
de Monte Azul, na Rua: Praça Coronel Jonathas, nº 220, Centro, nas datas e horários 
especificados, para escolha da vaga, conforme ordem crescente de classificação nos 
referidos processos .   
 
Os candidatos deverão apresentar a documentação necessária para o exercício do cargo: 
Carteira de Identidade, CPF, Título de Eleitor e quitação eleitoral, Certidão de nascimento 
ou casamento, Carteira de Reservista (se do sexo masculino), PIS/PASEP/NIS ou NIT, 
comprovante de residência, comprovante de escolaridade, carteira de concelho de classe 
(para os cargos de nível superior), 2 fotos 3x4, conta bancária(preferencialmente Banco 
do Brasil), telefone para contato. Tendo dependente, devem apresentar certidão de 
nascimento, CPF, carteira de identidade, caderneta de vacinação (até os 7 anos de idade) 
e comprovante de matrícula  e frequência escolar. 

Na data e horário, acima informados, não se apresentando candidatos para cobrirem as 
vagas divulgadas, as vagas procederão se preenchidas por outros interessados, mediante 
a necessidade urgente, da Administração.  

 
Monte Azul, 28 de setembro de 2022. 

 

 
 

 


