FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
BOM JESUS – GO
EDITAL Nº. 003/2022
CONVOCAÇÃO
O Gestor do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM JESUS – GO, no uso de
suas atribuições legais e Constitucionais, tendo em vista a Homologação do Processo Seletivo nº.
001/2022, RESOLVE:
CONVOCAR, todos os aprovados abaixo relacionados para comparecerem no Departamento
Jurídico da Prefeitura Municipal munidos com 03 (três) cópias dos seguintes documentos:
a) Fotocópia do RG (carteira de identidade);
b) Fotocópia do CPF;
c) Fotocópia da certidão de casamento, se for o caso;
d) Fotocópia do título de eleitor bem como comprovante de estar em dia com a Justiça Eleitoral.
e) Fotocópia do certificado de reservista para o candidato do sexo masculino.
f) Comprovante de escolaridade na área pretendida, conforme as vagas descritas no Edital de Processo
Seletivo nº. 001/2022.
g) Certidão Negativa da Fazenda Pública Municipal do Município de Bom Jesus – GO
h) Certidão Negativa de antecedentes criminais expedida pela Escrivania do Crime da Comarca de onde
reside o candidato.
i) Comprovante de inscrição no PIS/PASEP;
j) Comprovante de Endereço;
k) 02 (duas) fotos 3x4.
l) Declaração de não acumulação de cargo público.
m) Certidão negativa de débito junto à Receita Federal;
n) Certidão negativa de débitos junto a Secretaria da Fazenda Estadual.
o) Comprovante de inscrição em seu respectivo conselho para o cargo de Assistente Social.

CANDIDATOS
DAIANY VIEIRA LOPES
ALINE ARAÚJO AZEVEDO

CARGO
EDUCADOR/VISITADOR
EDUCADOR/VISITADOR

A apresentação da documentação acima referida deverá ser entregue no Departamento
Jurídico, entre os dias 25 de abril a 29 de abril de 2022, em horário de expediente (07:30 às 11:00
horas), para início das atividades em 02 de maio suas respectivas funções.
Bom Jesus – GO, 19 de abril de 2022.

APARECIDA DE FÁTIMA PORTILHO
Gestora do FMAS
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