EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 01/2016
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2014
O PREFEITO MUNICIPAL DE GOIANAPOLIS, Estado de Goiás, no uso de suas
atribuições legais e regimentais, e considerando a homologação do resultado do Concurso
Público para Provimento de Cargos pertencentes ao Quadro de Pessoal do Município de
Goianápolis, CONVOCA os candidatos habilitados relacionados no Anexo I deste Edital
com vistas a nomeação para cargos efetivos, observadas as seguintes condições:
DA ENTREGA DOS DOCUMENTOS E ASSINATURA DO TERMO DE
INTERESSE NA VAGA
1.

- Os candidatos para os cargos de Professor I e Professor de Inglês do anexo I
deverão comparecer à sede da Secretaria Municipal de Educação, situada na Av.
Carlos de Pina nº 305 – Centro, cidade de Goianápolis, ambos no período de 18 a 28
de fevereiro de 2016, no horário das 07:30h às 11:30h e das 13:00h ás 17:00h para
entrega dos documentos relacionados no Anexo II deste Edital e para assinatura do
Termo de Interesse na Vaga.
Os candidatos para os demais cargos de anexo I deverão comparecer à sede da
Prefeitura Municipal de Goianápolis, sito à Av. Câmara Filho nº 353 – Centro, cidade
de Goianápolis, no período de 18 a 28 de fevereiro de 2016, no horário das 07:30h às
11:30h e das 13:00h ás 17:00h, também para entrega dos documentos relacionados no
Anexo II deste Edital e para assinatura do Termo de Interesse na Vaga.
1.1 - Por ordem de chegada dos candidatos serão distribuídas senhas limitadas à
capacidade de atendimento em cada um dos períodos.
1.2 – Não serão recebidos documentos de forma parcial, sendo que a falta de qualquer
documento constante no anexo II acarretará o não cumprimento da exigência do item
1.
1.3 – O não comparecimento nos termos do item 1 do presente edital, implicara a perda
do direito a nomeação ao cargo para o qual o candidato foi aprovado.

DA AVALIAÇÃO MÉDICA
2. A avaliação da junta médica oficial dar-se-á, em momento anterior á posse, da seguinte
forma:
2.1. Quanto à avaliação médica, para atestar a aptidão física e mental para o exercício do
cargo, cada candidato deverá comparecer a uma Unidade de Medicina do Trabalho para
solicitar o devido atestado que deverá ser entregue juntamente com os exames constantes
no Anexo II deste edital, sendo que estes últimos serão submetidos à avaliação da Junta
Médica do município de Goianápolis.
2.2. A não realização da avaliação médica ou não apresentação dos exames exigidos
impedirá o exercício do cargo.

DA POSSE DOS CANDIDATOS HABILITADOS
3. A posse será condicionada a:
a) - Ser brasileiro nato, naturalizado ou estrangeiro na forma da lei;
b - Os candidatos que tenham participado do Concurso Público com no mínimo 16
(dezesseis) anos de idade, só poderão ser empossados nos respectivos cargos após
completarem 18 (dezoito) anos condicionado, a na data da posse, possuir a idade
constitucional de 18 (dezoito) anos para ser empossado;
c) - Quitação com o serviço militar, exceto para os candidatos do sexo feminino e com a
Justiça Eleitoral, para todos os candidatos;
d) - Ter escolaridade exigida para o exercício do cargo mediante diploma de Instituição de
Ensino reconhecida pelo MEC;
e) - Apresentação de cópia autenticada de Carteira de Identidade, CPF/MF, PIS/PASEP,
certidão de nascimento ou casamento;
f) - Às pessoas portadoras de necessidades especiais, compatibilidade da deficiência
atestada, com o cargo de opção do candidato, comprovada através de análise da Comissão
Especial do Concurso Público, que emitirá parecer sobre enquadramento do tipo ou grau de
deficiência e sua compatibilidade com o cargo;
g) - Exame de sanidade física e mental, que comprovará a aptidão necessária para o
exercício de cada cargo;
h) - Certidão negativa fornecida pelo Cartório Distribuidor da Comarca onde possui o
endereço declarado, comprovando a existência ou inexistência de ações civis e criminais
(com transito julgado);
i) - Declaração de acumulo de cargo, nos termos da Constituição Federal Brasileira
(modelo anexo);
j) – Certidão de Débitos Federais (www.receita.fazenda.gov.br), Estaduais
(www.sefaz.go.gov.br) e Municipais (coletoria/departamento de finanças do município).
4. Cumpridas as exigências constantes neste Edital, será dada posse ao candidato,
observado o prazo disposto no item “3” deste edital.
5. Empossado, o candidato terá prazo de 05 (cinco) dias para apresentar-se no seu local de
trabalho informado pelo Departamento de Recursos Humanos.
DA APRESENTAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DO CARGO
6. Salvo interesse do candidato em utilizar dos prazos legais, cumpridas todas as
exigências do presente edital, a Secretaria Municipal de Educação entrará em contato com
os mesmos para apresentação e inicio das atividades.
Goianápolis, 17 de Fevereiro de 2016.

JEOVA LEITE CARDOSO
- Prefeito Municipal -

ANEXO I - EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 01/2016
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2014
RELAÇÃO DE CANDIDATOS

NÍVEL SUPERIOR
Inscrição

Nome

Class.

Cargo

611976

GREYCE ESTEVAM DE MORAIS

103º

PROFESSOR I

610753

REMEDILÚCIA RODRIGUES DA COSTA

104º

PROFESSOR I

611105

DAIANE CRISTINA SOUZA DIONIZIO ALVES

105º

PROFESSOR I

611650

CÉLIA DE FÁTIMA PEREIRA DOS ANJOS E SILVA

106º

PROFESSOR I

610268

CRISTIANE LOPES PEDROSA CAMARGO

107º

PROFESSOR I

610985

ELIANE DOS SANTOS CORRÊA

108º

PROFESSOR I

610192

FERNANDA RODRIGUES NASCIMENTO

109º

PROFESSOR I

609180

RAQUEL CORREIA DE SOUSA SILVA

110º

PROFESSOR I

608774

LARISSA FERREIRA SILVA

111º

PROFESSOR I

611096

EDCLEUTA RAMOS SOARES

112º

PROFESSOR I

611424

MAIZ PEREIRA FARINHA

113º

PROFESSOR I

609921

MANOEL SANTOS ZEFERINO

6º

PROFESSOR DE INGLÊS

NÍVEL MÉDIO
INSCRICAO

NOME

CLASS

CARGO

608997

FLAVIA GOMES BATISTA

61º

AGENTE DE HIGIENE E ALIMENTAÇÃO

609968

SANDRA BATISTA

6º

AUXILIAR DE ODONTOLOGIA

CLASS

CARGO

NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO
INSCRICAO

NOME

611262

ELISMAR MARIA DE MORAIS

16º

MOTORISTA

610294

ALEX SILVA SANTOS

17º

MOTORISTA

608878

CLEUBER RODRIGUES ALVES

18º

MOTORISTA

611555

MARCIO PIRES BARBOSA

19º

MOTORISTA

ANEXO II - EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 01/2016
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2014

RELAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS

1. EXAMES DE EXIGÊNCIA BÁSICA DE CARÁTER GERAL:

1.1 EXAMES LABORATORIAIS:
1.1.1 Hemograma
1.1.2 Glicose
1.1.3 Parasitológico de fezes
1.1.4 Parcial de urina
1.1.5 Colesterol
1.1.6 Triglicerídeos
1.1.7 Eletrocardiograma com laudo
1.1.8 Acuidade visual

ANEXO III - EDITAL DE CONVOCAÇÃO E DE POSSE 01/2016
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2014

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS

1. CPF (cópia autenticada);
2. Cédula de Identidade (RG) ou de Órgão de Classe Profissional no caso de
carreira regulamentada (cópia autenticada);
3. Título de Eleitor (cópia autenticada);
4. Comprovante de quitação eleitoral;
5. Certidão de casamento ou nascimento se for solteiro (cópia autenticada);
6. Certidão de nascimento de filhos dependentes (cópia autenticada);
7. Carteira de vacinação dos filhos menores de 06(seis) anos;
8. Declaração de frequência escolar para os filhos menores de 14(quatorze anos);
9. Certificado de reservista para os homens (cópia autenticada);
10. Comprovante de escolaridade exigida para o cargo (cópia autenticada);
11. Comprovante de Residência atual (cópia autenticada);
12. Quando exigido para o cargo, comprovante de habilitação em órgão profissional;
13. Declaração/relação de Bens assinada (modelo anexo), podendo ser substituída
pela declaração de Imposto de Renda;
14. Declaração assinada de que o candidato não exerce outro cargo na
Administração Pública (modelo anexo);
15. Termo de Interesse no cargo preenchido e assinado pelo candidato (modelo
anexo);
16. Dados para contato: número de telefone e endereço eletrônico;
17. Declaração assinada de que o candidato não sofreu penalidades no exercício da
Administração Pública (modelo anexo);
18. Certidão Negativa de débitos Federais (www.receita.fazenda.gov.br), Estaduais
(www.sefaz.go.gov.br) e Municipais (departamento de finanças/coletoria da
Prefeitura);
19. Cópia do PIS/PASEP

DECLARAÇÃO DE BENS
Declaro, nos termos da Lei, nesta data, possuo os seguintes bens:
( ) Não possuo bens a declarar
( ) Possuo bens a declarar, conforme segue abaixo:

Endereço

Data da aquisição

Casa, apartamento ou terreno.
Valor de Aquisição

Valor de venda atual

Veículo
Tipo

Ano

Data da aquisição

Valor da aquisição

Valor de venda atual

OUTROS

Fontes de Renda

Nome Completo:______________________________________________
Cargo: _______________________________________________________
Local e Data: ___________, ______ de ________.
____________________________________
Assinatura

DECLARAÇÃO
Eu, _________________________________________, portador (a) da Carteira de Identidade número___________________,
inscrito (a) no CPF sob o número_____________________, declaro para os devidos fins de provimento de cargo público que não
exerço cargo, emprego ou função pública em quaisquer das esferas (federal, estadual ou municipal), não comprometendo, desta
forma, minha nomeação para o cargo de ____________________deste poder.
E por ser verdade, firmo a presente declaração.
Goianápolis, ____de ______de 2016.
___________________________
Assinatura do Candidato

DECLARAÇÃO
Eu, _________________________________________, portador (a) da Carteira de Identidade nú mero___________________,
inscrito (a) no CPF sob o número_____________________, declaro para os devidos fins que no exercício de cargo ou função
pública, não sofri penalidades disciplinares, conforme legislação aplicável.
E por ser verdade, firmo a presente declaração.
Goianápolis, ____de ______de 2016.
___________________________
Assinatura do Candidato

TERMO DE INTERESSE NO CARGO
Eu, _________________________________________, portador (a) da Carteira de Identidade número___________________,
frente à aprovação Concurso Público da Prefeitura Municipal de Goianápolis, confirmo o interesse de tomar posse no Cargo de
_______________________, nos termos da legislação municipal em vigor.
Goianápolis, ____de ______de 2016.
___________________________
Assinatura do Candidato

