ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

EDITAL N° 013/2016
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS.

A PREFEITA MUNICIPAL DE ITINGA-MA., faz saber a todos que está
convocando para apresentação de documentação necessária para ingresso no serviço
público municipal, e posterior nomeação, os Candidatos aprovados no CONCURSO
PÚBLICO - 001/2015, conforme anexo I deste Edital, 16 DE NOVEMBRO A 30 DE
NOVEMBRO DE 2016 para provimento de cargos atualmente vagos e a vagar no
Quadro de Pessoal Estatutário da Administração Pública Municipal, conforme disposto
no artigo 37, Inciso II, da Constituição da República Federativa do Brasil, a qual será
regido de acordo com as Instruções Especiais, parte integrante deste EDITAL.
INSTRUÇÕES ESPECIAIS:
Os Candidatos aprovados no CONCURSO PÚBLICO, conforme anexo I deste Edital,
estão sendo convocados para apresentação de documentos e posterior nomeação, através
deste Edital a ser afixado no mural da Prefeitura de Itinga do Maranhão e no site do
município(www.itinga.ma.gov.br).
Serão exigidos dos candidatos aprovados e posteriormente convocados para nomeação, os
documentos originais com as respectivas fotocópias legíveis e autenticadas, caso não
estejam autenticadas devem ser apresentados os originais dos documentos abaixo
discriminados:
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

02 fotos 3X4 (Atualizada)
01 cópia do comprovante de Inscrição no Cadastro de Pessoa Física - CPF;
01 cópia da Carteira de Identidade - RG;
01 cópia da Certidão de Nascimento ou, se casado, Certidão de Casamento ou
Declaração de união Estável registrada em cartório;
01 cópia de Certidão de Nascimento dos filhos menor de 14 anos (caso tenha);
01 cópia de Cartão de Vacina de filho menor de 6 anos, Declaração de matrícula de
filho acima de 6 anos.
01 cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS;

❖ 01 cópia do Documento de Inscrição no PIS ou PASEP;
❖
❖
❖
❖
❖
❖

01 cópia do Título Eleitoral (com certidão de quitação eleitoral ou 02 últimos
comprovantes de votação);
01 cópia da Carteira Nacional de Habilitação - CNH categoria D (para o cargo de
motorista);
Cópia do Certificado de APH - para o cargo de Motorista com APH;
Cópia do Certificado de Reservista ou Dispensa da Incorporação (para candidatos do
sexo masculino);
Cópia de comprovante de residência atualizado (2016);
01 cópia do Registro no Órgão de Classe (para profissionais de nível superior, excei
Professor);
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❖

01 cóPia de cartão de conta bancária (Banco do Brasil - Agência 5676-6), caso não
tenha, pegar no RH da Prefeitura autorização para abertura de conta;
❖ 01 cópia do Comprovante de Escolaridade com Histórico Escolar;
❖ 01 cópia do Comprovante de Escolaridade com Histórico do Curso Técnico (para o
cargos exigidos no edital);
v 01 cópia da Certidão negativa de antecedentes criminais, expedida pelo Foro de
Justiça Estadual;
v 01 cópia da Declaração de acumulação ou não de cargos, empregos e funções com
horário especificado;
❖ 01 cópia da Declaração de Bens e Valores;
v 01 cópia da Declaração de não ter sofrido, no exercício da função pública, penalidade
incompatível com a investidura em cargo público;
Atestado de Saúde Ocupacional emitido por médico de trabalho;
v Atestado de aptidão Física, Clinica e Mental para exercício das atividades do cargo
público emitido por uma Equipe Multiprofissional do município (somente para os
Portadores de Necessidades Especiais);
***

01 cópia da Ficha Cadastral devidamente preenchida.

2. - Atestado de Saúde ocupacional, expedido pelo serviço médico da Secretaria
Municipal de Saúde ou órgão similar, para tanto o candidato deverá apresentar os exames
abaixo relacionados:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Hemograma completo;
Glicemia em j ejum;
Colesterol total;
Triglicérides;
V.D.R.L. (Sorologia para Lues);
Exame de Urina (E.A. S. elementos normais e sedimentoscopia);
Parasitológico de fezes;
Eletrocardiograma com Laudo;
Raios X do Tórax em PA acompanhado de Laudo;
Citologia oncótica (Papanicolau) para mulheres;
Exame de PSA total (acima de 40 anos) para homens;
Exame Laringoscopia (para o cargo de professor);
Carteira de vacinação atualizada.

2.1
O candidato convocado nos termos do item 1, e que não apresentar toda a
documentação solicitada, será automaticamente eliminado do Concurso Público
conforme o Edital 001/2015.
2.2 - O candidato convocado para apresentação de documentos e posterior nomeação que
não se apresentar no prazo de 30(trinta) dias, conforme o artigo 29 da Lei Municipal
030/2002, será considerado desistente, perdendo direito a nomeação. A sua substituição
dar-se-á pelo candidato imediatamente subsequente na lista de classificação para o
mesmo cargo.

3. A lotação do candidato nomeado obedecerá a opção do mesmo, no que se refere a zona
para a qual concorreu, não podendo ser transferido.
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oaraS Í Ü S Z S T f pecÍficados no item >’ deste Edite) <=demais documentos solieitados
para nomeação deverão ser entregues em cópias autenticadas ou em cópias
acompanhadas dos originais para serem vistadas no ato do recebimento.
2 A Secretaria Municipal de Administração, no momento do recebimento dos
documentos, afixara 1 (uma) foto 3x4 do candidato na Ficha de Cadastral.
k e n s T e ? Z T Z f i°’ *° ^
^
de qUalqUer ^ d° S d« n t o s exigidos nos
ens 1 e 2 deste Edital, no ato da convocação para apresentação de documentos e
posterior nomeaçao, acarretará, automaticamente, a eliminação do candidato no concurso
mesmo estando regularmente inscrito e aprovado, bem como a anulação de todos os atos
a eles referentes, praticados pela Secretaria Municipal de Administração.

MUNICIPAL
MARANHAO, 09 de novembro de 2016.
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ANEXO I
LISTA DE CONVOCADOS
ÇARGO: MOTORISTA CATEGORIA D - APW
INSCRIÇÃO NOME
97ÕÕ277
RONIE LUIS LIMA LEITE
9712658
CARLOS EDUARDO ANTAS MARQUES

INSCRIÇÃO NOME
9702148
NILCELIA SOUSA FREITAS
ÇARGO: AUXILIAR DF SERVI£QS P.FRa k
INSCRIÇÃO NOME
9700994
Z^^NmÃivÈsljMÃsnÃÃ
*9704884^
_KAMILA PEREIRA DA SILVA

ÇARGO: TÉCNICO EM R A m m n r iA
INSCRIÇÃO NOME
9705937
ANGELO MARCIQ FERRF.ÍR A SILVA
CARGO: MEDICO ZONA Tíkmava
INSCRIÇÃO NOME
9715291
ZEUPESOARESNOBREGA
9717366
RQZANA CTÍISTINXc^MRS
ÇARGO: MEDICO

7,Q N A
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RITRAT

INSCRIÇÃO NOME
9731938
AMANDA DOS^ SANTO S ALENCAR DA SILVA REZENDE
4

