
 

 

 

 

 

PROCESSO SELETIVO 

 

A Vereadora Loreny de Taubaté torna pública a abertura de inscrições do processo 

seletivo para preenchimento do cargo rotativo de sua equipe, com a finalidade de 

proporcionar aos munícipes a oportunidade de vivenciar as atividades do Poder 

Legislativo. 

 

INFORMAÇÕES SOBRE A VAGA 

 

Cargo Rotativo: Assessor Técnico Parlamentar I – janeiro a abril de 2019 

 

Principais funções: 

 

1. Elaboração de documentos; 

2. Organização do projeto Escola de Cidadania; 

3. Apoio no atendimento à população; 

4. Organização do Gabinete Itinerante; 

5. Auxílio ao Processo Legislativo; 

 

 

INSCRIÇÃO 

 

As inscrições serão feitas gratuitamente e exclusivamente via internet, no site da 

vereadora www.eusouloreny.com/processoseletivo entre os dias 29 de outubro e dia 05 

de novembro de 2018.  

IMPORTANTE! O candidato deverá responder todas as perguntas disponíveis no 

formulário para validação da inscrição. 

Você receberá um e-mail confirmando sua inscrição e informando a data da primeira 

fase do processo seletivo.  

 

 

ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO 

 

Fase 1: 

Realização de uma prova fechada sobre conhecimentos básicos de política, cidadania e 

sobre o mandato da vereadora Loreny.  

 

Fase 2: 

Aqueles que tiverem nota igual ou superior a 8, deverão enviar um vídeo de até 1 

minuto respondendo a pergunta:  

“Porque você quer trabalhar na Câmara Municipal e integrar o time da vereadora 

Loreny?”  

O vídeo deverá ser enviado para a página oficial vereadora Loreny e só será aceito UM 

vídeo por candidato classificado na Fase 1. 

 



Fase 3: 

Os classificados na Fase 2 farão uma entrevista com a vereadora Loreny entre os dias 19 

e 23 de novembro.  

 

Fase 4:  

A pessoa selecionada deverá apresentaros documentos até o dia 07 de dezembro e estar 

apto para iniciar as atividades no dia 08 de Janeiro de 2019. 

 

 

SÃO CONDIÇÕES PARA A INSCRIÇÃO 

 

• Residir no município de Taubaté. 

 

• Ter até a data da posse, idade mínima de 18 anos, estar no gozo dos direitos 

Políticos e Civis e, se do sexo masculino, estar quite com o Serviço Militar. 

 

• Não ter sido demitido por ato de improbidade ou exonerado "a bem do serviço 

público", mediante decisão transitada em julgado em qualquer esfera 

governamental. 

 

• Se aprovado, o candidato, por ocasião da posse ou contratação, deverá 

apresentar os seguintes documentos:  

1. Título Eleitoral e comprovante de ter votado nas últimas eleições ou 

procedido à justificação na forma da lei; 

2. Quitação com o Serviço Militar; 

3. CPF e RG; 

4. Certidão de Nascimento; 

5. Carteira Profissional; 

6. PIS/PASEP 

7. Comprovante de Escolaridade;  

8. declaração de não ocupar cargo público e remunerado, conforme previsto 

na Constituição Federal de 1988, exceto os acúmulos permitidos pela 

Lei;  

9. Atestados de antecedentes criminais e demais necessários que lhe forem 

solicitados, sob pena de perda do direito à vaga. 

 

 

REMUNERAÇÃO: 

R$  3.558,78 + benefícios 

 

 

MATERIAL PARA A FASE 1: 

 

Politize! 

https://www.politize.com.br/ 

 

Eu Sou Loreny 

https://www.eusouloreny.com/ 

 

 

https://www.politize.com.br/
https://www.eusouloreny.com/

