
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

 

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

Nº 001 de 14 de Março de 2.022. 
 

 

O Prefeito Municipal de Visconde do Rio Branco, Estado de Minas Gerais, Luiz Fábio Antonucci 

Filho, no uso de uma de suas atribuições legais previstas no artigo 73 e seguintes da Lei Orgânica 

do Município de Visconde do Rio Branco/MG e considerando a homologação do Processo Seletivo – 

Cadastro de Reserva – Estagiári os, regido pelo Edital n.° 001/2022, através do Decreto 

Municipal n.° 111/2017, CONVOCA, os estágiarios com a ordem cronológica da listagem oficial de 

candidato aprovado no Processo Seletivo Público e abaixo indicados, para comparecerem na 

Secretaria Municipal de Administração, Diretoria de Recursos Humanos, na sede do Paço 

Municipal, no prazo de até 03 (três) dias úteis, contados do primeiro dia útil subsequente da 

publicação oficial do presente, para que, neste momento, tenha possibilidade de celebrar, termo 

de compromisso. 

 
O candidato convocado que não se apresentar ao chamado, bem como não apresentar a 

documentação exigida até a data prevista e não tomar posse da vaga ofertada, conforme 

determinação editalícia, perderá o direito de chamada cronológica à vaga, nesta oportunidade. 

Será imediatamente REVOGADA a nomeação do candidato que não comprovar todos os requisitos 

para a investidura do cargo, não tomar posse em sua contratação, nos prazos previstos. 

 
Relação dos documentos a serem apresentados (Fotocópia/Xerox LEGÍVEL) os prazos 

previstos. 

 

 02 Fotos 3x4; 

 Título de Eleitor, bem como comprovante de estar em dia com a Justiça Eleitoral; 

 CPF; 

 Carteira de trabalho; 

 Cartão de cadastramento no PIS/PASEP se tiver; 

 Documento de Identidade de reconhecimento nacional, que contenha fotografia; 

 Certificado de Reservista, para os candidatos do sexo masculino; 

 Número da conta corrente/poupança; 

 Declaração de Bens; 

 Certidão de Casamento ou Certidão de Nascimento; 

 Certidão de Nascimento dos filhos e respectiva caderneta de vacinação para os menores de 

05 anos, em havendo; 

 Declaração emitida pela instituição de ensino, devidamente credenciada pelo MEC, 

constando a regularidade da matrícula do candidato no curso referenciado de estágio, 

duração do curso (quantidade de semestres) e, na hipótese de estar cursando os dois 

últimos semestres, a data provável para a colação de grau; 

  Declaração de que não ocupa outro cargo ou função pública (nos casos de acumulação lícita 

de cargos, deverá ser indicado o cargo já ocupado), conforme modelo a ser oferecido pela 

Diretoria de Recursos Humanos; 

 Ter bons antecedentes relativamente a delitos contra o patrimônio, aos costumes e a 

Administração Pública, no período imediatamente anterior a 5 (cinco) anos à data da posse; 

 Comprovante de Endereço. 



  Laudo médico prévio para fins de exame pré-admissional favorável, sem restrições, 

fornecido, exclusivamente, por médico habilitado em Medicina do Trabalho. Somente poderá 

ter formalizado contrato de estágio com o Município de Visconde do Rio Branco/MG, o 

candidato que, através de referido laudo, for julgado apto, física e mentalmente, para o 

exercício das atribuições de estagiário, bem como a apresentação dos seguintes exames 

complementares: 

 Hemograma Completo (com contagem de plaquetas) 

 Glicemia de Jejum 

 Urina Rotina. 



Obs.: A documentação será apresentada na forma original ou através de cópias 

autenticadas, sendo facultado à setor Municipal proceder à autenticação, desde que sejam 

apresentados no ato os documentos originais. 

 

Relação de convocados: 
 

 
Ciências Contábeis Classificação 

Bruna Carolina Dias 01º 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

P.R.C. 

 
Do Gabinete do Prefeito Municipal de Visconde do Rio Branco/MG, em 14 de Março de 

2.022. 
 

 

 

 

 

 

Luiz Fábio Antonucci Filho 
Prefeito Municipal 
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