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RETIFICAÇÃO

Edital nº 008/2015

Onde se lê:

“13.1 Para fins de nomeação, o candidato aprovado e classificado dentro do número de

vagas fixado neste edital será convocado através de telegrama para o endereço fornecido

na ficha de inscrição,  para exame de saúde e apresentação da documentação abaixo

relacionada:

a) 2 (dois) retratos 3X4 recentes;

b) Certidão de nascimento ou casamento;

c) Carteira de identidade no prazo de validade;

d) CPF;

e) Comprovante de PIS/PASEP, caso já o tenha;

f) Certidão de nascimento dos filhos, se for o caso;

g) Caderneta de vacinação dos filhos menores de 5 anos ou declaração do médico ou

posto de saúde, se for o caso;

h) Comprovante de situação de permanência regular no país, nas condições da lei que

regulamenta o assunto, conforme item 6.1.3;

i) Certificado de reservista e prova de estar em dia com as obrigações militares, para os

candidatos brasileiros do sexo masculino;

j)  Título  de  eleitor  e  prova  de  estar  em dia  com as  obrigações  eleitorais,  para  os

candidatos brasileiros;

k) Titulação correspondente ao cargo, conforme exigido no preâmbulo deste Edital.

l) Original ou cópia autenticada do título de Doutor em curso Stricto sensu, juntamente

com tradução juramentada, se obtido no exterior;

m)  Original  ou  cópia  autenticada  do  diploma  de  curso  superior  de  graduação,

reconhecido pelo Conselho Nacional de Educação ou Conselho Estadual de Educação,

ou revalidado no país;”



Leia-se:

“13.1 Para fins de nomeação, o candidato aprovado e classificado dentro do número de

vagas fixado neste edital será convocado através de telegrama para o endereço fornecido

na ficha de inscrição,  para exame de saúde e apresentação da documentação abaixo

relacionada:

a) 2 (dois) retratos 3X4 recentes;

b) Certidão de nascimento ou casamento;

c) Carteira de identidade no prazo de validade;

d) CPF;

e) Comprovante de PIS/PASEP, caso já o tenha;

f) Certidão de nascimento dos filhos, se for o caso;

g) Caderneta de vacinação dos filhos menores de 5 anos ou declaração do médico ou

posto de saúde, se for o caso;

h) Comprovante de situação de permanência regular no país, nas condições da lei que

regulamenta o assunto, conforme item 6.1.3;

i) Certificado de reservista e prova de estar em dia com as obrigações militares, para os

candidatos brasileiros do sexo masculino;

j)  Título  de  eleitor  e  prova  de  estar  em dia  com as  obrigações  eleitorais,  para  os

candidatos brasileiros;

k) Titulação correspondente ao cargo, conforme exigido no preâmbulo deste Edital.

l) Original ou cópia autenticada do título de Doutor em curso Stricto sensu, juntamente

com tradução juramentada, se obtido no exterior;

m)  Original  ou  cópia  autenticada  do  diploma  de  curso  superior  de  graduação,

reconhecido pelo Conselho Nacional de Educação ou Conselho Estadual de Educação,

ou revalidado no país;

n)  comprovação de eventual vínculo de trabalho anterior no serviço público, o órgão ou

a entidade nos quais o candidato trabalhou, bem como das datas da posse e exoneração,

neste último caso se tiver ocorrido.

o) Certidão por tempo de serviço e/ou de contribuição no vínculo público de trabalho

anterior, se exercido em outro Ente federativo ou em outra esfera de poder.

p) Declaração de bens, conforme formulário fornecido pela coordenação de recursos

humanos da UEZO.

q)  Declaração,  em formulário  fornecido  pela  coordenação  de  recursos  humanos  da

UEZO, se ocupa outro cargo, função ou emprego, na administração direta ou indireta de



qualquer Ente federativo ou esfera de poder, ou se recebe proventos de inatividade.”


