CONVOCAÇÃO N. º 009/2022

Resende, 01 de agosto de 2022.
Prezada Sra. Jannyne,

Tendo em vista o resultado do Edital de Seleção de Pessoal n.º 004/2021, do processo
seletivo simplificado para a contratação de profissionais por prazo determinado para atuação
no Escritório de Projetos do Comitê de Bacia Hidrográfica da Baía da Guanabara, 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 compreendido
entre 10 e 17 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:

a) Carteira de Trabalho e Previdência Social;
b) Carteira de Identidade - cópia autenticada;
c) CPF - cópia autenticada;
d) Título de eleitor e comprovante de votação na última eleição - cópia simples; e) Certidão
de Regularidade eleitoral;
e) Cadastro no PIS/PASEP - cópia simples;
f)

Certificado de conclusão ou Diploma de graduação em curso superior – original e cópia
autenticada;

g) Certidão Negativa de Antecedentes Criminais;

i)

Certidão de nascimento ou casamento - cópia simples;

j)

Certidão de nascimento dos filhos (se tiver) - cópia simples (se maior, cópia do RG e
CPF);

k) Cópia do comprovante de pagamento da contribuição sindical (se tiver) – cópia simples;
l)

Declaração com número da conta corrente em banco;

m) Comprovante de residência (água, luz, gás ou telefone fixo) – cópia simples;
n) Carteira de Identidade do cônjuge - cópia simples;
o) Cópia do Cartão do SUS – empregado e dependentes (se optar pelo plano de
assistência médica);
p) Cópia simples da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), tendo como habilitação
mínima a categoria B;
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h) Certificado de Reservista - cópia autenticada, se for o caso;

q) 02 fotos 3x4

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

Os candidatos convocados deverão observar os itens 2.2, constantes no Edital de Seleção
de Pessoal n.º 004/2021.

O candidato que não se apresentar na AGEVAP, com toda a documentação exigida no
prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data de publicação da convocação, perderão
direito à anuência de vaga e contratação.

Pedimos a gentileza que entre em contato antes de vossa apresentação na Sede da
AGEVAP para agendamento do dia e horário para melhor atendimento.

Para qualquer esclarecimento, entrar em contato com o Sr. Diego Santos, a partir da data do
recebimento deste, pelo telefone (24) 3355-8389.
RELAÇÃO DOS CANDIDATOS CONVOCADOS:

Nome

Nota Final

Status

Jannyne Marcia Amorim Silva

6,3

Cadastro de Reserva

(ASSINADO ELETRONICAMENTE)

Diretor Presidente da AGEVAP
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André Luis de Paula Marques

