
 

 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANA 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 002 
Processo Seletivo Simplificado Nº 001/2021 

 

 O Prefeito Municipal de Indiana, no uso de suas atribuições legais, 
CONVOCA os candidatos abaixo relacionados, classificados e  aprovados  no Processo Seletivo Simplificado 

001/2021, em conformidade com o resultado final e homologação nº 001/2021-G,  a comparecer  ao setor de 
Departamento Pessoal da Prefeitura Municipal de Indiana - Estado de São Paulo, no prazo máximo de 05 (cinco) 
dias úteis, sendo: 
 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM  

 

CLASSIFICAÇÃO NOME NÚMERO INSCRIÇÃO 

1 EDNEIA PEREIRA DA SILVA 500295 

 
ENFERMEIRA 

 

CLASSIFICAÇÃO NOME NÚMERO INSCRIÇÃO 

1 MARIA EDUARDA BISCOLA 500339 

 
O  candidato acima convocado deverá comparecer ao Departamento Pessoal da Prefeitura Municipal de Indiana  
munido dos documentos abaixo descritos, cópias e originais: 
a) 1 foto 3x4 recente;  
b) Documento de identidade reconhecido legalmente em território nacional, com fotografia;  
c) Título de eleitor e comprovante de votação na última eleição, ou certidão de regularidade emitida pelo respectivo 

cartório eleitoral;  
d) Cadastro nacional de pessoa física - CPF  
e) Certificado de reservista ou de dispensa de incorporação, quando for do sexo masculino;  
f) Comprovante de conclusão da habilitação exigida para o Cargo, de acordo o  Edital, devidamente 

reconhecida pelo sistema federal ou pelos sistemas estaduais e municipais de ensino;  
g) Comprovante de registro em órgão de classe, bem como Certidão de estar quites com a respectiva entidade, 

quando se tratar de profissão regulamentada;  
h) Cartão de cadastramento no PIS/PASEP; 
i) Certidão de casamento, quando for o caso;  
j) Certidão de nascimento dos filhos menores de 14 anos, quando for o caso; 
k) Documento de identidade reconhecido legalmente em território nacional, com fotografia, ou certidão de 

nascimento dos dependentes legais, se houver, e documento que legalmente comprove a condição de 
dependência;  
l) Atestado de antecedentes criminais; 
m) Atestado de Saúde ocupacional; 
n) Declaração, informando se exerce ou não outro Cargo, emprego ou função pública no âmbito federal, estadual ou 

municipal;  
o) Declaração, informando se já é aposentado, por qual motivo e junto a qual regime de previdência social;  
p) Declaração de não estar cumprindo sanção por inidoneidade, aplicada por qualquer órgão público ou entidade da 

esfera federal, estadual ou municipal.  
q) Carteira Profissional 
r) comprovante de residência  

Obs.  O  não comparecimento no prazo acima determinado caracterizará  desistência a vaga.  
 

 

Indiana-SP,  08 de outubro de 2021. 

 

 

WHESLEN THIEGO SCAIONE CACHOEIRA 

Prefeito Municipal  


