CÂMARA MUNICIPAL DE SELVIRIA
ESTADO DE MA TO GROSSO DO SUL

CONCURSO PÚBLICO N.º 01/2014
EDITAL DE RETIFICAÇÃO
A CÂMARA MUNICIPAL DE SELVÍRIA , por intermédio de seu Presidente e da Com issão de
Concurso Público, nos termos da legislação vigente, torna pública a retificação do item 1.11 .2 . do edital de
reabertura das inscrições para os candidatos hipossuficientes econom icam ente e desem pregados que
ev entualm ente estejam inscritos ou que v enham a se inscrev er no Concurso Público em epígrafe .
O item 1 .1 1 .2 do Edital de Reabertura das inscrições para os candidatos hipossuficientes
econom icam ente e desem pregados, passa a ter a seguinte redação:
1 .1 1 .2 . declaração de hipossuficiência econômica ou desemprego que ateste a condição do
candidato, acom panhada de docum entação que com prov e a declaração feita pelo candidato.
Os dem ais itens do Edita l de Reabertura perm anecem com o estão.
E, para que ninguém possa alegar desconhecim ento é expedido o presente Edital.
Registre, Publique e Cum pra -se.
Câm ara Municipal de Selv iria/SP, 2 6 de janeiro de 2 01 5.

SILVIO CÉSAR BEZERRA LEITE
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
ALEXANDRE CAGLIARI
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSO

ANEXO I

DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA OU DESEMPREGO
___________________________________________, inscrito no CPF sob o nº
____________________ Declaro sob as penas da lei, ser hipossuficiente
economicamente (Por população carente entenda-se quem possui renda familiar per capita
(por pessoa) de até meio salário mínimo, ou renda familiar mensal de até três salários mínimos.)
/ ou estar desem pregado.
(

) Sou cadastrado no Centro de Referência à Assistência Social (CRAS) do meu município.

(

) Sou participante do Programa de Bolsa Família e estou inscrito no Cadastro Único
para Program as Sociais do Gov erno Federal (CadÚnico)

(

) Estou desempregado e não tenho patrimônio econômico suficiente para custear as
despesas com a tax a de inscrição sem prejuízo de meu sustento e da família.

_________________, _____ de _______________ 201 5.

www.camaraselviria.ms.gov.br

CÂMARA MUNICIPAL DE SELVIRIA
ESTADO DE MA TO GROSSO DO SUL

________________________________
ASSINAT URA

www.camaraselviria.ms.gov.br

