
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINÓPOLIS/TO 

PROCESSO SELETIVO SIMPLICADO 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

EDITAL 002/2021 

 

 
 

A Prefeitura Municipal de Tocantinópolis, Estado do Tocantins, por meio da 

Secretaria Municipal de Assistência Social, no uso de suas atribuições legais torna público, 

para o conhecimento dos interessados, a convocação dos aprovados no PROCESSO 

SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL 002/2021, destinado a contratação temporária para o 

cargo de  PSICÓLOGO E  ASSISTENTE SOCIAL para o Centro de Referência de 

Assistência Social-CRAS, visando atender necessidade temporária de excepcional interesse 

público, em atendimento à Lei Municipal 1.258/2013, que Autoriza a contratação e 

reconhecem a emergência e excepcionalidade desta modalidade de seleção 

 

1. CONVOCAÇÃO PARA POSSE 

Ficam convocados os candidatos abaixo relacionados a comparecerem à Secretaria Municipal 

de Assistência Social, localizada à Rua Belchior Gaspar de Queiroz, S/N, nas datas de 06 a 

13 de Agosto de 2021. Horário de Atendimento: 08h00min às 14h00min. O não 

comparecimento na data estabelecida acarretará eliminação do candidato. 

 

2. DA CONTRATAÇÃO 

A contratação, em caráter temporário, de que trata este Edital, dar-se-á mediante assinatura 

de contrato padrão, fornecido pela Prefeiura Municipal de Tocantinópolis. 

No ato da contratação o candidato deverá entregar: 

 

PSICÓLOGO 

 

01 

 

MARILIA GOULART DE CARVALHO 

ASSISTENTE SOCIAL 

 

01 

 

MAURICIO DA SILVA ALMEIDA 

GABINETE DO PREFEITO 

                             EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA TOMAR POSSE Nº 003/2021   

          PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 002/2021 

ASSISTENTE SOCIAL E PSICÓLOGO 



 

 

   a)  Duas Fotos 3x4 recente; 

 b)  Registro Geral de Identificação, carteira de identidade ou equivalente; 

 c) Inscrição no Cadastro de Pessoa Física – CPF; 

 d) Título de eleitor e comprovante de quitação eleitoral da última eleição; 

 e) Cadastramento no PIS/PASEP; 

 f) Comprovante de residência atualizado; 

 g) Certidão de nascimento ou casamento; 

 h) Comprovante de escolaridade exigida para o cargo; 

 i) Certificado militar, quando couber; 

 j) Carteira de identidade profissional,do orgão de fiscalização da profissão; 

 k) Atestado médico,comprovando que goza de boa saúde fisica e mental; 

 l) Declaração de bens; 

 m) Declaração de não acumulação de cargos; 

 n) Numero de conta corrente (Banco Bradesco); 

 o) Declaração de disponibilidade de horário do cargo; 

 p) Certidão de antecedentes criminais. 

2.1 O candidato terá o prazo de 03 dias úteis para manifestar sobre seu interesse na vaga 

após a convocação, sendo que o não comparecimento no prazo determinado será entendido 

como desistência. O prazo para apresentação de toda documentação será de 10 dias úteis a 

contar da manifestação do interesse, sob pena de perda da vaga. 

3. DA VIGÊNCIA E DA CESSAÇÃO DO CONTRATO 

     A vigência do contrato de trabalho será de 12 meses, podendo se prorrogável por igual  

período, de acordo com eventual necessidade da Secretaria Municipal de Assistência  

Social. 

   A cessação do contrato de prestação de serviço, antes do prazo previsto, poderá   ocorrer: 

a) A pedido do contratado; 

b) Por conveniência adminstrativa, a juízo da autoridade que procedeu a contratação; 

c) Quando o contratado incorrer em falta disciplinar. 

 

4. Este Edital entra em vigor na data de sua publicação. 

  

   Tocantinópolis/TO, 05 de Agosto de 2021. 

 

 
Paulo Gomes de Souza 

Prefeito Municipal 


