
 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 005/2022 

CONCURSO PÚBLICO 01/2022 

O CORECA - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, inscrita no CNPJ/MF sob nº 

07.701.841/0001–75, com sede administrativa na Av Jânio Quadros, nº 305, Centro, Município de Jales, Estado de São Paulo, neste 

ato representada por seu Presidente LUIS HENRIQUE DOS SANTOS MOREIRA, no uso de suas atribuições legais, convoca, as 

candidatas abaixo relacionadas, aprovadas em  CONCURSO PÚBLICO 01/2022 realizado no dia 14 de agosto de 2022, para 

comparecer no até o dia 08 de dezembro 2022, quintq-feira às 09:00 horas , na sede administrativa do  CORECA - CONSÓRCIO 

INTERMUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, sito à sede administrativa na Av Jânio Quadros, nº 305, Centro, 

Município de Jales, Estado de São Paulo, para assumir a vaga a qual concorreu. Deverão ser apresentados os documentos e 

habilitações exigidas conforme abaixo, e tomar posse de seu respectivo cargo: 

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA: 

a) CPF e Carteira de Identidade (cópia);  
b) Diploma, certificado ou atestado de conclusão da escolaridade exigida (cópia);  
c) Registro no respectivo Conselho de Classe para os cargos, empregos ou funções que exigirem (cópia);  
d) 02 (duas) fotos 3x4, iguais, recentes e sem uso (original);  
e) Título Eleitoral (cópia) e Certidão de quitação eleitoral (original);  
f) Certificado do serviço militar (sexo masculino) ou comprovante de alistamento (cópia); 
g) Cópia de Certidão de nascimento/casamento;  
h) Atestado (ASO) médico admissional apto assinado por médico indicado pelo CORECA; 
i) Cópia de Certidão de nascimento dos filhos menores de 18 (dezoito) anos (se tiver); 
j) Cópia de Folha de Rosto da Carteira de trabalho (número e identificação); 
k) Cartão de PIS/PASEP;  
l) Original de Declaração de bens (Declaração de IR), ou declaração conforme LRF; ou certidão negativa 
m) Original de Declaração de dependentes para Imposto de Renda ou certidão negativa; 
n) Original de Declaração de negativa de acumulação de cargo, emprego ou função pública; 
o) Certidão de antecedentes criminais, por órgão público oficial ; 
p) Se aposentado, apresentação de cópia da concessão de aposentadoria; 
q) Certidão de Cartório Distribuidor Civil e Criminal, Estadual e Federal, onde teve seu domicílio nos últimos 04 (quatro) 

anos que conste Processos em seu nome.  
r) Comprovante de endereço atualizado 

 

 
Classificação  

4º 
 
        

 
Inscrição 

11 
 
    
 
 

 
Nome 

ELIANA DE ASSUNÇÃO SANTANA 
 
 

 
Cargo 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 
 
 

    
    

    
O não comparecimento no prazo legal ou a não apresentação de todos os documentos exigidos no Edital no momento da 

contratação acarretará no cancelamento dos efeitos da inscrição e atos posteriores, podendo o CORECA - CONSÓRCIO 

INTERMUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE convocar o(s) imediatamente posterior(es), obedecendo a 

ordem de classificação. 

Jales (SP), 01  de dezembro  de 2022 

LUIS HENRIQUE DOS SANTOS MOREIRA 
Presidente do CORECA 


