EDITAL nº 93/2014 - CONVOCAÇÃO PARA ANÁLISE DE DOCUMENTOS E ESCOLHA DE
VAGA DO EMPREGADO PUBLICO DE AGENTE ESTADUAL DE TRÂNSITO
O Departamento Estadual de Trânsito, através da Gerência de Recursos Humanos com
autorização governamental constante do Processo SPDR-25.040-6-13 (SGP-16.708-13),
publicado no Diário Oficial do Estado em 16/05/2013 e conforme homologação do
concurso público de Agente Estadual de Trânsito, publicado em 09 de maio de 2014 e de
acordo com o Edital de Abertura de Inscrições 01/2013.
CONVOCA:
Para anuência de vaga e apresentação de documentos, o candidato Rogério Santos Borges,
Inscrição nº 1210256-3, classificado para a Região da Região Metropolitana de São Paulo
(exceto Capital), no concurso público de AGENTE ESTADUAL DE TRÂNSITO, a comparecer
pessoalmente no dia e horário estipulado:
Data: 24 de setembro de 2014
Horário: 09h30min horas
Local: Gerência de Recursos Humanos do DETRAN-SP
Rua João Brícola, 32 - 14º andar - Centro – São Paulo.
DOCUMENTAÇÃO GERAL NECESSÁRIA (original e 1 cópia): 2 fotos 3x4 (fundo branco),
RG, CPF, CNH, Certificado Militar (frente e verso); Título de eleitor (frente e verso);
comprovantes de votação da última eleição ou Certidão de quitação eleitoral (internet);
PIS ou PASEP; Certidão de Casamento, ou Certidão de Nascimento; Certidão de
Nascimento de filhos menores de 18 anos; Comprovante de matrícula dos filhos menores
de 14 anos; Atestado de Antecedentes (estadual e federal). Diploma do Ensino Superior,
Carteira de Trabalho (frente e verso da folha da foto e das páginas que tenham registro, ou
das 2 primeiras páginas de contrato em branco), Carteira de Vacinação dos filhos menores
de 6 anos e Comprovante de endereço do mês em curso, comprovação de regularidade do
CPF, Declaração de Bens. Se possuir conta no Banco do Brasil comprovantes do nº de
conta. Exame médico admissional de médico de trabalho.
O não comparecimento no dia e horário estipulados implicará na desistência do candidato.

