
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO N.º 03/2021 
SELEÇÃO PÚBLICA N.º 07/2018 

Convocação de aprovados para provimento de vagas do quadro de empregos do CONDESU 
 
O Superintendente do Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento Sustentável, com 
sede na cidade de Cosmópolis, Estado de São Paulo, na Rua Baronesa Geraldo de Rezende, 
275, Centro, no uso de suas atribuições estatutárias, convoca os candidatos abaixo 
relacionados, aprovados no Processo de Seleção Publica N.º 07/2018, a comparecerem na 
sede do CONDESU, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar desta convocação, no horário 
das 08h00 às 12h00, para atribuição de 02 (duas) vagas para o emprego de Motorista II, do 
quadro de empregos em geral deste consórcio, com lotação no município de Artur Nogueira.  
 
Os candidatos deverão apresentar no ato da posse os seguintes documentos originais 
acompanhados de suas respectivas cópias legíveis.
 
Carteira de Trabalho (páginas da foto, identificação e último registro) / PIS/PASEP (se já foi 
cadastrado) / 01 foto 3x4 / Carteira de Identidade (RG) / Cadastro de Pessoa Física (CPF) / 
Título de Eleitor / Certidão de Quitação Eleitoral (Cartório Eleitoral ou Online) / Atestado de 
Antecedentes Criminais (Delegacia de Polícia ou Online) / Certidão de Distribuição Criminal 
(Justiça Federal ou Online) / Comprovante de Endereço (e Declaração de Residência, se for o 
caso) / Comprovante de Quitação com o Serviço Militar (para homens entre 18 e 45 anos de 
idade) / Certidão de Casamento ou Escritura Pública de União Estável / Certidão de 
Nascimento (se solteiro) / Certidão de Nascimento dos filhos menores de 21 anos de idade / 
Caderneta de Vacinação dos filhos com até 05 anos de idade / Comprovante de Escolaridade 
Ensino Fundamental Incompleto / CNH Categoria “D”.
 
A não comprovação da documentação necessária e exigida para admissão eliminará o 
candidato da Seleção Pública.  
O candidato convocado, que não se apresentar no local e nos prazos estabelecidos, será 
considerado desistente, implicando sua eliminação definitiva e convocação do candidato 
classificado imediatamente subsequente. 

 
RELAÇÃO DOS CONVOCADOS 

MOTORISTA II 

CLASS. N.º INSC. NOME RG 

6 1272389 Matheus Alexandre Bellato 327748126 

7 1277970 Luciano Dos Santos 23112976 

 
Cosmópolis, 15 de outubro de 2021 

 
 
 

JULIO CEZAR SIMON CARMONA 
Superintendente do Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento Sustentável - 

CONDESU 
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