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EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 002/2020

A Prefeita Municipal de Guaratinga, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais,
convoca o candidato abaixo relacionado, aprovado no Concurso Público realizado no dia 08
de maio de 2016, para, no prazo improrrogável de 05 (CINCO) dias, a contar da publicação
deste Edital, comparecerem ao Departamento de Recursos Humanos deste Município, situado
à Av. Juscelino Kubitschek, nº. 589, Centro, nesta Cidade, objetivando a realização dos
exames necessários, apresentação dos documentos abaixo descritos e, posteriormente,
nomeação e investidura nos respectivos cargos públicos, mediante assinatura do Termo de
Posse.
O não comparecimento no prazo previsto neste Edital implicará na renúncia tácita do
candidato, ficando o Município autorizado a convocar o candidato subsequente na lista
classificatória já publicada (resultado final do Concurso).
Documentos a serem apresentados pelos candidatos convocados:
¾
¾
¾
¾
¾

¾
¾
¾
¾
¾

¾
¾
¾
¾

02 fotos 3x4;
Título de Eleitor, bem como comprovante de estar em dia com a Justiça Eleitoral;
Cadastro de Pessoa Física – CPF;
PIS/PASEP;
Carteira de Trabalho e previdência Social – CTPS;
Documento de Identidade com foto, expedido por órgão competente;
Certificado de Reservista ou Certificado de Dispensa de Incorporação, para os
candidatos do sexo masculino;
Certidão de Nascimento ou Certidão de Casamento;
Certidão de Nascimento dos filhos menores de 14 (catorze) anos e respectiva
caderneta de vacinação para os menores de 05 (cinco) anos;
Declaração de não ocupar outro cargo público (nos casos de acumulação lícita de
cargos, deverá indicar o cargo já ocupado), conforme previsto no art. 37, XVI, a, b e c
da Constituição Federal; (Modelo será fornecido pelo Departamento de Recursos
Humanos deste Município)
Declaração de bens; (Modelo será fornecido pelo Departamento de Recursos Humanos
deste Município).
Comprovante de Residência;
Laudo médico favorável, sem restrições, fornecido por junta médica oficial, designada
especificamente para tal fim; (Portaria nº. 002/2017)
Comprovante de escolaridade exigida para provimento do cargo pretendido (conforme
Quadro IV do Edital de Concurso Público nº. 001/2016), adquirida em instituição de
ensino oficial ou legalmente reconhecida pelo MEC.

A documentação acima deverá ser apresentada na forma original ou através de cópias
autenticadas em Cartório de Notas, sendo facultado à Administração do Município de
Guaratinga proceder com a autenticação, desde que sejam apresentados, juntamente com as
cópias, os documentos originais.
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Antes da entrega de documentos, os candidatos convocados serão submetidos a exame préadmissional, e somente serão nomeados após emissão de laudo médico favorável, emitido por
um dos profissionais designados pela Portaria nº. 002/2017.

RELAÇÃO DE CONVOCADOS:

CARGO: 0006 – AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS LOCAL: SEDE
CLAS.

NOME DOS CANDIDATOS CONVOCADOS

5º

CRISTIANE DE JESUS QUEIROZ

10º

ROSEANE DE JESUS QUEIROZ

Guaratinga, Bahia, 14 de julho de 2020.

Christine Pinto Rosa
Prefeita Municipal
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