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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO SEMTAS-PM Nº 01/2021 
 

EDITAL N° 09/2021 - QUINTA CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS DO PROCESSO 

SELETIVO SIMPLIFICADO 

 

O secretário Municipal do Trabalho, Assistência Social e Proteção à Mulher de 
Gurupi, Estado do Tocantins, no uso de sua atribuição e prerrogativas legais RESOLVE:  

I – CONVOCAR a candidata abaixo relacionada, classificada no Processo Seletivo Simplificado 
Semtas-PM, para pactuar contrato com a finalidade de atender à necessidade temporária de 
excepcional interesse público (previsto na Lei n. 2.392, de 29 de junho de 2018): 

CONVOCADA ATRAVÉS DO PRESENTE EDITAL: 
 

CARGO CONVOCADA CLASSIFICAÇÃO 

ASSISTENTE SOCIAL 
(Proteção Social Básica) 

MARIA LUIZA CERQUEIRA LOPES 2ª  

 
III – A convocada deverá comparecer no Gabinete do Secretário, situado na Prefeitura 
Municipal de Gurupi – Rua 14 de Novembro, no dia 18 de outubro de 2021, no horário 
compreendido entre 08h. às 12h., munido dos originais e cópias dos documentos infradescritos, 
para assinatura do respectivo contrato. 
 
a) cópia simples da carteira de identidade;  
b) cópia simples do C.P.F.;  
c) cópia simples do extrato de existência ou inexistência do registro no P.I.S./P.A.S.E.P. emitido 
pelo Banco do Brasil/ Caixa Econômica Federal;  
d) cópia simples da Carteira de Trabalho e Previdência Social – C.T.P.S.; 
e) cópia simples do título de eleitor e certidão de quitação eleitoral;  
f) cópia simples da certidão de casamento ou nascimento;  
g) cópia simples da certidão de nascimento do (s) filho (s) menor (es) de idade;  
h) cópia simples do C.P.F. do (s) filho (s) menor (es) de idade;  
i) cópia simples do cartão de vacina para filho (s) menor (es) de 05 anos ou cópia simples da 
declaração escolar do (s) filho (s) maior de 06 anos até 14 anos;  
j) cópia do comprovante de escolaridade exigido para o cargo;  
k) cópia simples do certificado de reservista para candidatos do sexo masculino;  
l) cópia simples do comprovante de residência atual; 
m) cópia simples do comprovante de inscrição de Registro no Conselho de Classe para os cargos 
de Assistente Social e Psicólogo;  
n) Declaração de Acumulação ou não de cargos públicos;  
o) Declaração de Bens;  
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p) Declaração Negativa de Parentesco;  
q) Declaração de Idoneidade;  
r) Cartão de vacinação, a fim de comprovar a aplicação das duas doses da vacina contra a Covid 
-19, caso o convocado apresenta comorbidades e for classificado dentro do grupo de risco para 
contaminação pelo novo coronavírus, ou tenha idade igual ou superior a 60 anos. 
 
Cumpre-nos dizer, que o efetivo exercício na função será imediato. 
 
IV - Não serão aceitos envio de documentação por e-mail. A comprovação de dados informados 
somente poderá ocorrer de forma presencial ou com procuração autenticada. 
 
V - O não comparecimento no prazo legal estabelecido neste Edital de Convocação implicará na 
desistência do (a) candidato (a), podendo a Secretaria Municipal do Trabalho, Assistência Social e 
Proteção à Mulher convocar os candidatos imediatos posteriores, obedecendo à ordem de 
classificação. 
 
VI - Os demais candidatos classificados segundo as vagas do Edital nº 01/2021 serão convocados 
de acordo com a necessidade dos serviços desta Prefeitura. 
 
VII - O presente Edital entrará em vigor na data de sua publicação. 
 

Gurupi-TO, 14 de outubro de 2021. 
 
 

 
GLEYDSON NATO PEREIRA 

Secretário M. do Trabalho, Assistência Social e Proteção à Mulher 
Decreto Municipal n° 018/2021 


