
 

 

 

 

Edital Seleção Simplificada SMASMC Nº 006 de 11 de Maio de 2021. 

MUNICÍPIO DE SERRA TALHADA-PE 

 
 

TORNA PÚBLICO a Convocação para 
apresentação de documentos, validação 
e recebimento da Carta de Apresentação 
para início das atividades dos cargos 
constantes no Anexo I e dá outras 
providências. 

 

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 

MULHER E CIDADANIA, no uso de suas atribuições legais, de conformidade 

com as Leis nº 1.660, de 15 de março de 2018, 1.685, de 27 de dezembro de 

2018 e 1.807, de 21 de janeiro de 2021, 1.822, de 12 de março de 2021 e 1.823, 

de 12 de março de 2021, combinando com as disposições contidas no art. 97, 

inciso VII, da Constituição do Estado de Pernambuco, e no art. 37, inciso IX da 

Constituição Federal de 1988, com a finalidade de atender a necessidade de 

contratação por excepcional interesse público da Secretaria Municipal de 

Assistência Social, Mulher e Cidadania, torna público, para conhecimento dos 

interessados a Convocação para apresentação de documentos, validação e 

recebimento da Carta de Apresentação para início das atividades dos 

cargos constantes no Anexo I e dá outras providências, nos seguintes termos: 

 
1. Nos termos dispostos no edital 001/2021 e suas alterações, publica-se a 
Convocação para apresentação de documentação, validação e recebimento da 
Carta de Apresentação para início das atividades. 

 
2. Os convocados deverão comparecer na data 14 de maio de 2021 
obedecendo os horários definidos no anexo I deste edital, na sede da 
Secretaria de Assistência Social, Mulher e Cidadania, cito Rua Manoel Pereira 
da Silva, 1059 - Nossa Senhora da Penha, CEP: 56.903-490. Onde o não 
comparecimento resultará em eliminação do candidato, devendo cumprir as 
determinações impostas pelo Edital 001/2021 e seguintes. 

 
3. Devem ser apresentadas toda a documentação que fora enviada por meio 
virtual, os exames contidos no item 13 Edital 002/2021, (original e cópia) para 
autenticação no local, bem como: 



 

 

 CPF - Cadastro de Pessoa Física (original e cópia); 

 Cartão PIS ou PASEP (caso não seja o primeiro contrato de trabalho); 

 Cédula de Identidade (original e cópia) - obs.: não pode ser cópia da carteira 
de motorista; 

 Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS; 

 Certidão de nascimento ou casamento; 

 Reservista (original e cópia); 

 Identidade Profissional (comprovação de registro no órgão fiscalizador da 
profissão), quando for o caso (original e cópia); 

 Título de Eleitor e a comprovação do cumprimento das obrigações eleitorais 
(original e cópia): 

 01 (uma) foto colorida 3x4 (três por quatro) recente; 

 Registro Civil e CPF dos filhos, se houver (original e cópia); comprovante de 
matrícula ou carteira de vacina, a depender da idade; 

 Comprovação do nível de escolaridade exigido para o cargo/especialidade 
pleiteado (original e cópia); 

 Exame admissional; 

 Comprovante de Residência; 

 Conta Corrente - Bradesco; 

 
4. Após a entrega, análise e validação da documentação, os candidatos 
receberão a carta de apresentação constando o dia e hora para o início das 
atividades. 

 
5. Ficam mantidas as disposições do Edital 001/2021 e demais alterações. 

 
REGISTRE-SE: 

PUBLIQUE-SE: 

 
Serra Talhada, 11 de maio de 2021. 

 

 
Karina Pereira Rodrigues 

Secretária Municipal Assistência Social, Mulher e Cidadania 

Portaria 066/2021 



 

 

 
 

ANEXO I 
 

NOME FUNÇÃO DATA HORÁRIO 

 GRAYCE KELLY DE LIMA MORAIS ORIENTADOR/A SOCIAL 14/05/2021 09:00 

NEILDA JANUARIA DE LIMA ORIENTADOR/A SOCIAL 14/05/2021 09:30 
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