COHAB/SC
COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

CONVOCAÇÃO APROVADOS 9ª CHAMADA
A Companhia de Habitação do Estado de Santa Catarina - COHAB/SC, convoca os candidatos aprovados,
segundo ordem de classificação, abaixo relacionados, para entrarem em contato com a Gerência
Administrativa da COHAB/SC, localizada na rua Fúlvio Aducci, 767, bairro Estreito em Florianópolis telefone (048) 3271-7217 até o dia 11/06/2010, para agendamento do exame médico e apresentação dos
seguintes documentos: 2 fotos 3x4 (recentes), cópias autenticadas da Carteira de Identidade, Cadastro de
Pessoa Física (CPF), PIS/PASEP, Título de Eleitor e comprovante de haver votado na última eleição,
Certidão de Nascimento, Certificado de Reservista (quando do sexo masculino), Certidão de Casamento,
se for casado, Certidão de Nascimento dos filhos, Carteira de Vacinação dos filhos menores de 7 anos,
Documento de habilitação específica para o exercício do cargo, Declaração de próprio punho de acúmulo
ou não de cargo. Apresentação da Carteira de Trabalho, Certidão Negativa de Antecedentes Criminais
expedida pelo Cartório do Distribuidor do Fórum da área do seu domicílio, Sentença sobre Pensão
Alimentícia, Declaração de dependentes, para fins de retenção do Imposto de Renda na fonte,
comprovante de endereço, Auxílio creche (recibo de pagamento para dependentes com até 12 meses de
idade), comprovante de freqüência a escola dos filhos a partir dos 7(sete) anos de idade e termo de
opção ao Vale Transporte ou declaração de não opção.
NOME
Richard Vieira Cordeiro
Fernanda Orben de Souza

CARGO
Topógrafo
Engenheiro Civil

IDENTIDADE
39629848
36002330

Para agilizarmos procedimentos internos da contratação, os convocados devem informar através do e-mail
gad@cohab.sc.gov.br, os números do PIS/PASEP, CPF e RG.
Florianópolis, 31 de maio de 2010.

Maria Darci Mota Beck

Osni Alves da Silva

Diretora Presidente

Diretor Jurídico
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