Prefeitura Municipal de Gaspar

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO – EDITAL 004/2019

CONVOCAÇÃO
O Prefeito Municipal de Gaspar, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o disposto
nos subitens 7.16 a 7.18 do Edital nº 04/2019, de abertura de Processo Seletivo para
provimento de cargos e garantia de reserva técnica provimento de cargos e garantia de
reserva técnica, (cadastro reserva), em caráter temporário, com lotação na Prefeitura
Municipal e suas estruturas e na SAMAE, publicado no Diário Oficial dos Municípios de 23 de
abril de 2019, bem como o estabelecido no decreto 7.978/2018, publicada no Diário Oficial dos
Municípios de 03 de abril de 2018,
Torna pública a Convocação dos Candidatos autodeclarados negros aprovados no Processo
Seletivo para participar de entrevista de verificação da veracidade da Autodeclaração
preenchida para fins de concorrência às vagas reservadas a negros.
1. Do local, data e horário da realização da entrevista:
1.1 – As entrevistas serão realizadas no Auditório do Ditran, no prédio da Prefeitura, na rua
Cel. Aristiliano Ramos, 435, Centro, Gaspar-SC, no dia 24/06/2019 às 13:30 horas.
2. Da realização da entrevista:
2.1. O Candidato deverá apresentar-se à Comissão, cujo endereço encontra-se no subitem 1.1,
munido do original do documento oficial de identidade e de foto 3x4 recente, sem os quais
não poderá se submeter à entrevista.
2.1.1. O Candidato deverá apresentar-se com trinta minutos de antecedência do horário
agendado no item 1.1 para a realização de sua entrevista.
2.1.2. A entrevista será presencial e individual.
2.2. O Candidato que não atender à presente convocação ou que comparecer após o horário
determinado para a realização de sua entrevista será eliminado, sendo de sua
classificação para as vagas reservadas a negros.
2.3. A Comissão Específica, responsável pela verificação da veracidade da Autodeclaração,
considerará, tão somente, os aspectos fenotípicos do Candidato, em cumprimento ao disposto
no § 1º, do artigo 2º, do Decreto Municipal nº 7.978/2018, a partir de sua visualização na
entrevista presencial e do preenchimento da Autodeclaração.
3. Do resultado da entrevista:
3.1. O resultado final das entrevistas será divulgado no dia 25 de junho de 2019, a partir das 14
horas, no endereço eletrônico do Processo Seletivo.
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