
ESTADO DO PARA
PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUR6POLIS
GABINETE MUNICIPAL

EDITAL DE CONVOCACA0 N° 010/2020

CONVOCACAO      I)OS      CANDII)ATOS
APROVADOS N0 CONCURS0 PtJBLICO
No                  ooi/2oigmMR,                   PARA
COMPARECIMENT0  NA  PREFEITURA
MUNICIPAL DE RURdpoLIS.

0 PREFEITO MUNICIPAL DE  RUROPOLIS, no uso  das atribuic6es que  lhe conferem

na Lei Orginica do Municipio, e tendo em vista a necessidade de convoca?ao dos candidatos

aprovados  e  classificados  no  Concurso  Pdblico  n°  001/2019,  disposto  na  homologapao  n°

004/2019.

RESOLVE:

Art.  1°  CONVOCAR, os  candidatos  relaciona¢os  no  ANEXO  I  deste  edital,  aprovados  e
classificados no Concurso Phblico n° 001 /2019 para comparecerem junto ao Departamento de
Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Rur6polis, localizada na Rua  10 de Maio, 263,
Centro,  Rur6polis-PA,  no  horalio  das  O8hoo  as  14hoo,  para  adocao  dos  procedimentos  de
lotapao/contratapao.

Paragrafo  bnico.  A  nao  apresentacao  do  candidato  no  prazo  mckimo  de   10  (dez)  dias
contados   a   partir   da   data   de   publicapao   deste   Edital   implicara   na   perda   dos   direitos
decorrentes da classificacfro e renuncia ao cargo ao qual foi convocado.

Art.  2°  Devefao  comparecer  munidos  da  documentapao  exigida  no  item   15  do  Edital  de
Abertura do Concurso n° 001/2019, ANEXO 11 deste edital,

Art.  30  Informamos  nesta  oportunidade  que  6  obrigat6rio  a  todos  candidatos  providenciar
desde ja os exanes medicos exigidos no ANEXO  Ill  deste edital, para que  sejam  notificados

para a realizacao da Pericia M6dica Oficial, em data a ser marcada.

Art.  40  A  posse  ocorrera  no  prazo  maximo  de  30  (trinta)  dias  contados  da  Pericia  M6dica

Oflcial.

Art.  50  0  nao  comparecimento  ou  a  nao  apresentacao  da  documentapao  exigida  nas  datas

previstas gerara para os candidatos a perda do direito a posse e nomeagao.

Rur6polis -Para, 27 de fevereiro de 2020.

Joselino Padilha
Prefeito Municipal de Rur6polis
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ANEXO 11

DOCUMENTACAO PARA HABILITACAO

As c6pias deverao estar acompanhadas dos originais ou autenticadas

a)  C6pia  da  Carteira  de  ldentidade  (o  documento  deve  estar  em  perfeitas  co!ndie6es,  sem

replastificapao, de forma a permitir, com clareza, a identificagao do usuirio e com emissao ate

10 (dez) anos);

b) C6pia do CPF;

c) Comprovante da Situacao Cadastral do CPF;

d) C6pia do Titulo de Eleitor;

e) Certidao de Quitapao com a Justica Eleitoral conforme registro no TRE do seu estado;

I) C6pia da Certidao de Nascimento ou casamento;

g) C6pia da Carteira de Trabalho (pagina da foto, frente e verso);

h) 02 (duas) C6pias do Documento de Inscricao do PIS/PASEP, caso possua;

i) C6pia do Certificado de Reservista ou Dispensa de Incorporapao (para o sexo masculino);

j)  C6pia  do  Comprovante  de  Endereco  atualizado  (energia  ou  agua)  com  Declaracao .de

Residencia  do  proprietario  e  firma  reconhecida  em  cart6rio,  caso  nao  esteja  no  nome  do

candidato  (se o comprovante de endereco  estiver em nome dos pais ou c6njuge do  candidato

nao precisafa da declarapao);

k) C6pia do Diploma e Hist6rico Escolar, conforme a escolaridade exigida para investidura do

cargo (c6pias autenticadas);

I) 01  (uma) Foto 3x4 (atual);

in) 01  (uma) C6pia do Cartao do Banco Amaz6nia (Conta Corrente), caso tenha;

n) C6pia da Certidao de Nascimento ou c6pia do RG dos dependentes, caso tenha;
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o) Comprovante de desligamento de vinculo com o servi€o pdblico (nos casos em que nao for

possivel  acumulapao  de  cargo,  nos  termos  da  legisla9ao  aplicavel).  Sao  comprovantes  de

desligamento  de  vinculo:  C6pia da publicaeao  ou  Solicita¢ao  de  exoneragao,  com  indicacao

da  data  em  que  se  clara  a  vacancia,  protocolada  no  drgao  com  carimbo  e  assinatura  do

recebedor, mos casos em que nao for possivel acumula¢ao de cargos.

p)            C ertidao            N egativa :             Po licia            Federal            -            Di sponivel            em

://w\lyw.d .br/servic`os/antecedentescriminais

q)           Certidao           Negativa:           Policia           Civil           -           disponivel           no           site:

://anteccdentcs. oliciacivil.

r)          Certidao          negativa          da          Justica          Estadual          (criminal)          do          site:
•.//wNI" us.br/PortalExtei.no/

s) Certidao negativa da Justi¢a Estadual (Civil) - disponivel apenas no forum local.

t)  Certidao  de  distribuicao  da Justiga Federal  (Civil  e  criminal) REGIONAL  (1a  REGIAO)  -    .

disponivel no site: ://www-.trfl . us.br;'Servicos/Certidao/

u)  Prove de nao  ter antecedentes criminais ou disciplinares  que o  inabilitem para o exercicio

do  cargo,  com  a juntada de  documento  expedido  pelas  autoridades  competentes  dos  lugares

onde  o  candidato  tenha  tido  domicilio  nos  dltimos  5(cinco)  anos,  relativo  a  inexistencia  de

antecedentes penais (distribuidores estaduais e federais).

v) Caso possua outro vinculo com o  servico ptiblico, para as exceg6es previstas em Lei, deve

ser  apresentado  pelo  nomeado  uma  declara9ao  do  6rgao,  Entidade  ou  Empresa  Pdblica,

indicando  o  cargo  ocupado, jomada,  dias  e  horarios  de  trabalho,  carimbada  e  assinada  pelo

responsavel;
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ANEX0 Ill

EXAMESIVACINAS OBRIGATORIOS PARA AVALIACA0 MEDICA

1   -   Laudo   Psiquiatrico,   Acuidade   visual,   Audiometria   Tonal   e   Vocal.   (Para   todos   os

candidatos).

2  -  Eletrocardiograma  em  repouso  +  teste  ergometrico  (apenas  para  candidatos  acima de  35

anos).

3 -Raio X da coluna Vertebral com laudo. (Para todos os candidatos).

4  -  Hemograma,  Glicemia  de jejum,  TGP/TGO/Gama  GT,  Ureia/Creatinina.  (Para  todos  os

candidatos).

5 - PSA - Apenas para homens acima de 40 anos;

6 - Anti HCV, HBS Ag, Anti HBS, comprovante de vacina contra Hepatite 8 e comprovante

de  vacina  contra  Tetano   (Obrigat6rios   complementares   somente  para  cargos  da  area  de

satde).

7  -  Videdlaringoscopia  com  laudo  (Obrigat6rios  complementares  somente  para  cargos  de

professores).

>    Os  exames  medicos  originais,  listados  no  subitem  anterior,  deverao  ser  apresentados

no Exame Admissional pelos candidatos, para o arquivamento mos seus prontuarios.

>    Os  exames,  relacionados  mos  items  acima,  deverao  ter  no  maximo  6(seis)  meses  de

realizagao, a excecao dos exames laboratoriais, que terao validade de 30 dias, a contar

da  data  especificada  para  a  apresentagao  na  Prefeitura  Municipal  de  Rur6polis.  Os

laudos  medicos  deverao ter,  no  maximo,  3(tres)  meses,  a contar da data  especificada

para a apresentapao na Prefeitura Municipal de Rur6polis.

>    0  candidato  com  deficiencia devefa apresentar devera apresentar o  Laudo  Medico  da

patologia   do   especialista,   caso   concorra   as   vagas   destinadas   as   pessoas   com

deficiencia.

>    0  candidato  devera  apresentar  para  admissao  o  Atestado   de   Satlde   Ocupacional,

emitido por Medico do Trabalho.

>    0 candidato que nao entregar qualquer exame/vacina relacionado este Edital, nao sera

admitido, sendo eliminado do concurso ptib[ico.

>    Sera  automaticamente  eliminado  do  concurso  o  candidato  que,  na  data  e  hordrio

determinados para a realizagao da avaliagao  de  satide, nao  se encontrar em condic6es

de  satide  compativel  com  o  cargo  ao  qual  esta concorrendo,  ou  deixar de  apresentar

qualquer dos exames/vacinas previstos neste Edital.
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>   No   ato   da   habilitagao,   e   conforme   agendamento,   o   candidato   com   classificacao

homologada  sera notificado  para  a realizagao  da Perfoia  Medica  Oficial  com  Medico

do Trabalho.
`>    Em   todos   os   exames/vacinas,   alem   do   none   do   candidato.   deverao   constar,

obrigatoriamente,   a   assinatura   e   o   registro   no   6rgao   de   classe   especifico   do

profissional responsavel,  sendo motivo de inautenticidade desses a inobservancia ou a

omissao  dessas  informac6es.   Nao   serao   aceitas  c6pias  extraidas  da  lnternet  com

assinatura di gital izada.

>    0   gandidato   devera   providenciar,   as   suas   expensas,   todos   os   exames/vacinas

solicitados neste Edital,  sem qualquer reembolso por parte da Prefeitura Municipal de

Rur6polis.
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