
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES 

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N. 009/2019 

EDITAL 003/2019 

CONVOCAÇÃO PARA REQUERIMENTO OU ENTREGA DA CERTIDÃO NEGATIVA 

DE DEMISSÃO SEM OU COM JUSTA CAUSA 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BANDEIRANTES, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, ÁLVARO NACKLE 

URT, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica em seu art. 44. 

CONVOCA os (as) candidatos (as) inscritos no Processo Seletivo Simplificado 009/2019 destinado ao 

preenchimento de vagas temporárias para o Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Bandeirantes – MS, 

em atendimento ao que preconiza o item 4.1, alínea “j”, para APRESENTAR Certidão Negativa de Demissão 

Sem ou Com Justa Causa dos (as) candidatos (as) inscritos (as), antes do término do prazo contratual firmado 

com o Município. 

1- DA EMISSÃO DA CERTIDÃO NEGATIVA INDIVIDUAL 

 

1.1 A emissão da certidão negativa individual, de caráter eliminatório, é obrigatória para os (as) candidatos 

(as) que prestaram serviços, nos últimos 05 (cinco) anos, aos órgãos públicos e que não foram demitidos 

sem ou com justa causa antes do término do contrato de trabalho.  

1.2 Para os candidatos que atuaram no Município de Bandeirantes/MS, a emissão da competente certidão, os 

(as) candidatos (as) deverão apresentar, preenchido e assinado, sob protocolo da Prefeitura Municipal de 

Bandeirantes, o requerimento, (Anexo I), parte integrante deste edital, impreterivelmente, no dia 14 de 

junho de 2019, das 07h30minh às 10h30minh e das 13h30minh às 16h30minh, junto à Diretoria de 

Planejamento e Gestão – RH da Secretaria Municipal de Administração. 

1.3 Caberá à Secretaria Municipal de Administração, após o levantamento elaborado pela Diretoria de 

Planejamento e Gestão, expedir a certidão e juntar ao processo seletivo no prazo máximo de 2 (dois) dias 

úteis a contar do requerimento. 

1.4 Todos os (as) candidatos (as) que prestaram serviços nesta Prefeitura Municipal de Bandeirantes – MS, 

nos últimos 05 (cinco) anos, deverão proceder ao requerimento da referida certidão para prosseguir à lista 

de classificados. 

1.5 Aos demais candidatos que atuaram em outros órgãos da administração direta, indireta, autarquias e 

fundacionais na esfera municipal, estadual ou federal entregarão as certidões até as 16h30min do dia 

14/06/2019 na Diretoria de Planejamento e Gestão - RH do Município de Bandeirantes/MS. 

Bandeirantes – MS, 13 de junho de 2019. 

Álvaro Nackle Urt 
Prefeito Municipal 

 



 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES 

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

  
 

 

ANEXO I 
 

REQUERIMENTO PARA EMISSÃO DA CERTIDÃO NEGATIVA 
 

Nome: 

Data de Nascimento:______/________/_______ RG: 

CPF: Telefone: 

Endereço: 

Na forma do item 4.1, alínea “j” do edital 001/2019 do Processo Seletivo Simplificado 009/2019 destinado ao 

preenchimento de vagas temporárias para o Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Bandeirantes – MS, 

REQUEIRO a expedição da certidão negativa de demissão com ou sem justa causa junto ao Município de Bandeirantes – 

MS, e a juntada da referida certidão ao processo de seleção. 

Bandeirantes - MS, _____/____________/2019 

 

____________________________________ 

ASSINATURA DO REQUERENTE 

 
 

Foi Protocolado Requerimento para emissão de Certidão 

Negativa de Demissão SEM OU COM JUSTA CAUSA antes do 

vencimento do Contrato de Trabalho, junto a Prefeitura 

Municipal de Bandeirantes - MS, em nome de: 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

 A Diretoria de Planejamento e Gestão – RH, após o devido 

levantamento, terá o prazo de 02 dias úteis para a emissão do 

documento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


