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EDITAL NO OO4/2C23
coNvocAÇÃo pana CoNTRATAÇÃ0 TEMpoRÁRn

O MUNTCÍPIO DE CERRO GRANDEíR§. através de seu prefeito [ríunicipal, Alvaro
Decarli, no uso de suas atribuiçÕes e prerrogativas legais e de acordo com o art. 37, inciso lX,
da Constitr-lição Federal de 1988, e Lei Orgânica Municipal em conforrnidade corn as
disposiçÕes contidas nos Edital de Processo Seletivo Simplificado no 00112023 considerando a
aprovação e classificação obtida no Processo Seletlvo Simplificado, com resuliado final
homologado, RESOLVE:

1) CONVOCAR os candidatos âprovadcs nos referidos üertames (EDITAL no 001/2023 -
Processo Seletivo no 00112023), autorizado pela Lei Municipal no 2.A3812A23, ng orazg
de até B (oito) dias-íniqiêndo em 28 de fevereiro de 2023 pâra aprêsentação de
documentos pessoais, certidÕes e laudos de exames mêdicos com vistas à
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA conforme tabela a seguir:

2, O candidato acima çonvocado fica ciente de qqe_a mqniqipalid.ade neqqssita convqcá-los
pa ra desenvq lvetêsjrtividêd es inerentes ao ca rqo.

3. Se os candidatos não cornpareceÍem ao setor de recursos humanos no prazo estabelecidCI
ou por qualquer motivo não apresentar a documentação e exames exigidos no prazo deste
Edital perderá automaticamente o direito à contratação, sendo convocado o próximo
candidato conforme ordem de classificação, conforme previsto no Edital no 0ü112023 -
Processo Seletivo n" 40112423

4. Este Edital entra em vigor na data de sua pubíícação.

Cerro Grande/Rs, 28 de fevereiro de 2023

NOME CLASSIFICÀCAO EDITAL CARGO
Jean Tissott da Silva Bo 01t2023 Motorista
Rafaeli Barbosa Peruzzo 1o 01t2023 Farmacêutico
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