CONVOCAÇÃO Nº 06
PROCESSO SELETIVO N° 01/2018
O Presidente da Companhia Municipal de Turismo de Ubatuba - COMTUR, Ubatuba,
Estado de São Paulo, por meio da Comissão Organizadora Responsável pelo Processo Seletivo,
nomeada pela Portaria nº 03/2018, de 03 de outubro de 2018, no uso de suas atribuições legais,
convoca candidatos aprovados no Processo Seletivo Nº 001/2018 para a contratação de 01 (um)
Agente de Operação de Zona Azul seguindo a listagem de classificados finais e da devida
homologação do processo, conforme segue:
A motivação da convocação se baseia na quantidade de candidatos ausentes e na
necessidade tecnicamente identificada após o início do período de temporada.

AGENTE DE OPERAÇÕES DE ZONA AZUL
ID
1136

NOME

DATA
NASCIMENTO
47402959899 12/07/1998
CPF

VINICIUS PEREIRA BARBOSA

CLASSIFICAÇÃO
139

Solicitamos o comparecimento nos dias 17, 18 e 19 de Janeiro de 2019 das 08:00 às 12:00 ou das
13:00 às 17:00 no escritório administrativo situado a Rua Madame Janina, nº 28, Perequê Açu,
Ubatuba/SP, para entrega das cópias dos documentos abaixo relacionados:
1 (uma) Foto 3/4
1 (uma) Cópia da Carteira de Trabalho (página com a foto)
1 (uma) Cópia do Cartão do PIS/PASEP
1 (uma) Cópia do RG
1 (uma) Cópia do CPF
1 (uma) Cópia do Titulo de Eleitor
1 (uma) Cópia da certidão de Reservista (caso seja aplicável)
1 (uma) Cópia de Comprovante de Residência
Cópias de Certidão de Nascimento de Filhos (certidão de vacinação dos filhos menores de 14 anos)
No mesmo momento será direcionado para a realização do exame médico admissional, solicitaremos
que deixe a carteira de trabalho para ser enviado junto do contrato de trabalho e o supervisor entrará em
contato para início do serviço no dia 21 de Janeiro de 2019. Os candidatos serão notificados por telefone
e e-mail caso possível.
Sem mais a informar, publique-se.
Ubatuba, 17 de Janeiro de 2019

Jose Pinto de Souza Americano
Presidente da COMTUR

