CONVOCAÇÃO N.º 003
Tendo em vista resultado do Edital de Seleção de Pessoal n.º 001/2016, venho
através deste convocar V. Sa. à comparecer na Sede da Associação Pró-Gestão das
Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – AGEVAP, situada à Rua Elza
da Silva Duarte n.º 48 – Loja 1 I-A, Manejo, Resende/RJ, de segunda à sexta-feira
no horário de 9 horas, em um prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, por ocasião da
convocação munido(a) dos documentos (originais e cópias) abaixo relacionados,
para fins de processo admissional:



















2 (duas) fotos 3x4 recentes;
Cadastro de Pessoa Física – CPF/CIC (cópia autenticada);
Cadastro no PIS/PASEP - cópia simples;
Carteira de Identidade - cópia autenticada;
Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS
Carteira do Conselho Regional da Profissão - cópia autenticada e
comprovação de pagamento da anuidade;
Certidão de nascimento dos filhos (se tiver) - cópia simples (se maior, cópia do
RG e CPF);
Certidão de nascimento ou casamento - cópia autenticada.
Carteira de Identidade do cônjuge - cópia simples;
Certificado
de
conclusão
ou
Diploma
de
graduação
(técnico/superior/mestrado/doutorado) - cópia autenticada;
Certificado de Reservista ou Dispensa de Incorporação – cópia autenticada;
Comprovante de residência (água, luz, gás ou telefone fixo) – copia simples;
Cópia do Cartão do SUS – inclusive dos dependentes (se optar pelo plano de
assistência médica);
Cópia do comprovante de pagamento da contribuição sindical (se tiver) –
cópia simples;
Declaração com número da conta corrente em banco;
Declaração informando que não é funcionário público, com firma reconhecida;
Título de eleitor e comprovante de votação na última eleição - cópia
autenticada;
Declaração negativa de não estar incompatibilizado com o serviço público, por
ato de demissão ou percepção de proventos de aposentadoria, nos termos da
legislação vigente, com firma reconhecida.

Após a análise da documentação, V. Sa. será encaminhada (o) para realização de
exame médico admissional.

Considerando o Edital n.º 001/2016:
Item 9.6. O candidato aprovado e classificado será convocado para contratação em
data a ser informada pela AGEVAP. O não comparecimento do candidato no prazo
máximo de 5 (cinco) dias úteis presumirá sua desistência.
Item 9.9. Os candidatos aprovados e classificados dentro do número de vagas,
serão contratados pelo regime previsto na Consolidação das Leis do Trabalho – CLT,
por prazo indeterminado, vinculando-se ao Regime Geral da Previdência Social –
RGPS.
Inicialmente, suas atividades profissionais terão início na Sede da AGEVAP em
Resende.
Para qualquer esclarecimento, entrar em contato com a Sr.ª. Giovana Cândido, pelo
telefone (24) 3355-8389.

RELAÇÃO DE CONVOCADOS:
Especialista em Recursos Hídricos
Classificação

Inscrição

Nome

Resultado Final

6º

449

Ingrid Delgado Ferreira

6,85

7º

161

Gabriela Miranda Teixeira

6,82

