
 1 

BOLETIM DE NOMEAÇÃO Nº 003/2020 
 

NOMEIA APROVADA EM CONCURSO PÚBLICO 
 

VALMIR LUIZ MENEGAT, Prefeito Municipal de Taquaruçu do Sul, Estado do Rio 

Grande do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, em 

conformidade com o disposto nos arts. 12 e 13 da Lei Municipal nº 111, de 30 de julho de 1990, 

com a Lei Municipal nº 1.657, de 8 de agosto de 2018, e alterações posteriores, que Estabelece o 

Plano de Carreira dos Servidores do Quadro Geral do Município, institui o respectivo quadro de 

cargos e funções públicas e Lei Municipal nº 1.656, de 2 de agosto de 2018, e respectivas alterações 

posteriores, que Estabelece o Plano de Carreira do Magistério Público do Município e institui o 

respectivo quadro de cargos e funções, de acordo com a Edital de abertura do Concurso Público nº 

001/2019, de 3 de abril de 2019 e resultado final homologado pelo Edital nº 009/2019, datado de 10 

de agosto de 2019, NOMEIA, em conformidade com a ordem de classificação, a cidadã a seguir 

relacionada para comparecer ao Departamento de Recursos Humanos, da Secretaria Municipal de 

Administração, no prédio da Prefeitura Municipal, sito Rua do Comércio nº 1424, centro, 

Município de Taquaruçu do Sul, no prazo de 10 (dez) dias, contados do primeiro dia útil seguinte ao 

da publicação do presente Boletim de Nomeação, no Órgão Oficial, para apresentar a documentação 

e exames necessários e tomar posse no referido cargo, para o qual foi aprovada em concurso 

público, conforme segue:  
 

 

1 – Cargo: Monitor Escolar: 

                  - ALINE MACIEL DE MELLO, classificação: 3º lugar. 
 

Para a posse no cargo, no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar do primeiro dia útil 

seguinte á publicação deste Boletim no Órgão Oficial, prorrogável, a pedido, por igual período, a 

convocada deverá apresentar os seguintes documentos, em cópia autenticada ou acompanhada do 

correspondente documento original, que ficarão fazendo parte da Pasta Funcional:  
 

1. Cédula de Identidade (RG); 

2. Cadastro de Pessoa Física (CPF);  

3. Título de Eleitor, acompanhado de comprovante de votação na última eleição, ou de 

comprovante de situação eleitoral; 

4. Certidão de Nascimento ou Casamento, Separação ou Divórcio; 

5. Comprovante de Escolaridade exigido para o cargo (Diploma ou Certificado); 

6. Comprovante de Regularidade com o Serviço militar (se do sexo masculino); 

7. Registro de Nascimento dos filhos menores de 14 anos; 

8. Carteira ou Atestado de Vacinação dos filhos menores de 14 anos; 

9. Comprovante ou Negativa de inscrição no PIS/PASEP; 

10. Carteira de Trabalho e Previdência Social (cópia da folha de identificação) 

11. Comprovante de residência atualizado e em nome próprio, ou no caso de comprovante 

de terceiros, declaração do titular, devidamente reconhecida em cartório, de que o 

nomeado reside no respectivo endereço; 

12. Uma foto 3/4 colorida, de frente, recente; 

13. Laudos médico e psicológico assinados por médico e psicólogo oficial do Município; 

14. Certidão Negativa do Cartório de Cível e Crime ou Folha Corrida Judicial (emitida pelo 

site: http://www.tj.rs.gov.br); 

15. Carteira Nacional de Habilitação Categoria “D” (se exigido no edital de inscrição); 
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16. Comprovante de Registro no respectivo Conselho de Classe (se exigido no edital de 

inscrição). 

17. Identificação do Tipo Sanguíneo; 

18. Declaração de que não exerce outro cargo, emprego ou função pública, ou 

aposentadoria civil ou militar, que caracterize acúmulo vedado pelo art. 37, XVI e 

parágrafo 10, da Constituição Federal; 

19. Declaração de bens e valores que constituem o patrimônio; 

20. Declaração de Dependentes para fins de Imposto de Renda na Fonte, acompanhada de 

cópia da documentação do(s) dependente(s) (formulário modelo da declaração poderá 

ser emitido pelo site: https://www.taquarucudosulrs.com.br/download); 

21. Declaração ou comprovante contendo e-mail(s) e telefone(s) de contado atualizado(s). 

22.  Número da conta bancária no Banco Banrisul. 
 

Taquaruçu do Sul, RS, 10 de dezembro de 2020. 

 

 

VALMIR LUIZ MENEGAT, 

Prefeito Municipal. 
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