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CONCURSO PÚBLICO 01/2014
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 36/2020
REPUBLICAÇÃO

O MUNICÍPIO DEELISIO MEDRADO, NO ESTADO DA BAHIA, Ente de
Direito Público, CNPJ sob o nº 13.693.379/0001-04, com sede na Praça Salvador Andrade,
s/n, Centro, Elísio Medrado/BA, CEP: 45.305-000, neste ato representado por seu Prefeito,
o Sr. Robson Epaminondas Santana de Souza, portador de RG nº 2059079786 SJS/II RS e
CPF nº 707.529.070-34, convoca candidata do concurso público nº 01/2014 do Município
de Elísio Medrado, identificado abaixo, para comparecer na Sede da Prefeitura,
emcumprimento da Ordem Judicial emanada do Juízo da Comarca de Santa Terezinha – Ba,
ação judicial (nº. 8000190-49.2019.8.05.0225) para entrega de documentos conforme
edital.
A Candidata deverá comparecer à Sede da Prefeitura Municipal, munidos dos
documentos referidos no Edital de abertura do concurso nº 01/2014, item 13.2,
das08:00hs às 12:00hs, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, após a publicação do presente
Edital.
Fica a convocada advertida que o não comparecimento implica em renúncia
ao direito de nomeação e a não apresentação dos documentos será entendida como
inabilitação à nomeação e posse.

Convocada
ELDA SOUZA CARDOZO SILVA

Cargo – Cód.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO- 13

Elísio Medrado -BA, 14 de setembro de 2020

ROBSON EPAMINONDAS SANTANA DE SOUZA
PREFEITO
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ANEXO I
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS A SEREM APRESENTADOS PELOS
CANDIDATOS HABILITADOS E CONVOCADOS
CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL Nº 01/2014.
x
01 (uma) foto 3X4;
x
Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS);
x
Cadastro do PIS/PASEP (se cadastrado);
x
Cédula de Identidade (RG);
x
Comprovante de regularização do CPF;
x
Comprovante de Residência atual;
x
Certidão de Casamento (se casado for);
x
Certidão de nascimento dos filhos até 14 anos (se filhos tiver):

De 0 a 06 (seis) anos, apresentar cópia da Carteira de Vacina (atualizada);

A partir dos 07 (sete) anos, apresentar Atestado de Freqüência Escolar
(Decreto nº 3.048/99 – MPS).
x
Cópia autenticada do Título de Eleitor e comprovante de votação na última eleição,
se à época já possuía 18 (dezoito) anos;
x
Certificado de Reservista ou de Dispensa de Incorporação, em caso de candidato do
sexo masculino;
x
Documentação comprobatória da escolaridade mínima exigida:

Diploma no caso de conclusão de Curso Superior na área de inscrição do
candidato, devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação/MEC, e ser devidamente
registrado em conselho de classe específico, se houver;

Certificado de conclusão de Nível Técnico na área de inscrição do candidato,
devidamente reconhecido e registrado em conselho de classe específico, se houver;

Certificado de conclusão no caso de Ensino Médio ou Ensino Fundamental
para os cargos que exigem apenas esta etapa da educação básica, acompanhados dos
respectivos históricos escolares;
x
Documento atestando regularidade com Conselho profissional;
x
Preencher e comprovar todos os requisitos básicos para investidura no cargo público
exigidos no Edital de abertura 01/2014;
x
Declaração de antecedentes criminais;
x
Declaração de Desimpedimento (conforme modelo anexo III);
x
Declaração de Bens (conforme modelo anexo IV);
x
Apresentar outros documentos e declarações que se fizerem necessários, a época da
posse, de acordo com o Edital de Convocação do candidato;
x
Os candidatos aprovados deverão comparecer já com o atestado de saúde
ocupacional – ASO e os seguintes exames:

Hemograma completo, Plaquetas, Velocidade de hemossedimentação (VHS),
Creatinina, Glicemia de jejum, Gama glutamiltransferase (GAMA GT), Tempo de
tromboplastina total e Parcial ativado (TTPA), EAS, Raio X – Tórax;

O candidato convocado deverá submeter-se e apresentar os mencionados exames
para avaliação médicapré-admissional e/ou realizar exame médico específico (portadores
de deficiência), a serem analisados por médicos designados que compõe a Comissão
Especial Médica, conforme Decreto Municipal n.º 139/2014, de 26 de dezembro de 2014,
cuja avaliação deste profissional de saúde terá cunho de decisão terminativa, após análise
dos examesrealizados pelo candidato convocado.
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