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EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ALISTAMENTO DO PEAD 

 

 

        MARCELO PADOVAN, Prefeito Municipal da Estância de Campos do Jordão, faz 

saber que estão abertas as inscrições para o Programa Emergencial de Auxílio ao 

Desemprego – PEAD para  até 50 (cinquenta) vagas,  para o ano de 2022, destinados a 

trabalhadores de todas as idades, integrantes de parte da população desempregada 

residente no Município, carga horária de 32 horas semanais,  pelo período máximo de 9 

meses, regido de acordo com as  Leis nº 3497/11 de 22 de dezembro de 2011 e Lei nº 

3.893/18 de 14 de março de 2018, que ficam fazendo parte integrante deste Edital. 

 

1 – INSCRIÇÕES 

DATA: 10 a 12 de janeiro de 2022 

HORÁRIO: das 09 horas às 12 horas. 

LOCAL: Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social, Rua Rafael Sampaio Vidal, 

s/nº- Vila Abernéssia. 

 

2- CONDIÇÕES DE INSCRIÇÃO 

I - Situação de desemprego igual ou superior a um (01) ano, desde que não seja 

beneficiário do seguro desemprego, ou qualquer outro programa assistencial equivalente. 

II – Residência no mínimo pelo período de (02) anos no Município de Campos do Jordão. 

III – Um beneficiário por núcleo familiar. 

IV – No caso do número de alistamento superar o de vagas a preferência para participar 

no Programa será definida mediante a aplicação, pela ordem dos seguintes critérios: 

a) - maiores encargos familiares; 

b) – dependentes ainda lactentes; 

c) – maior tempo de desemprego comprovado, e  

d) – mais idade. 

V- Havendo interessados e funções compatíveis, serão destinadas: 05 (cinco) vagas para 

os egressos do Sistema Penitenciário do Estado, 05 (cinco) vagas para pessoas com 

deficiência. 

 

3 – DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS NO ATO DA INSCRIÇÃO: 

Cópias: 

a – Carteira de Trabalho  - (onde consta último registro); 

b – CPF e RG.; 

c – Comprovante de residência com mais de dois anos. 

d – 01 foto 3X4 

e- Para egressos do sistema penitenciário, apresentar comprovante do cumprimento de 

pena. 

f – inscrição no Cadunico (NIS) 

 

        Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão, 25 de novembro de 2021. 

 

 

 

Marcelo Padovan 

Prefeito Municipal 


