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PRO
OCESSO SE
ELETIVO - EDITAL 001/2
2019
CON
NVOCAÇÃO DOS CAND
DIDATOS AP
PROVADOS CONTRATA
AÇÃO
O PR
REFEITO MUNICIPAL
M
DE SALINA
AS DA MAR
RGARIDA, no uso de suas atribuições,
consiiderando a homologação
h
o do resultado do Conc
curso Público
o para Proviimento de Cargos
C
perte
encentes ao Quadro de Pessoal do Município, convoca
c
os CANDIDATO
OSAPROVA
ADOS,
rigorosa da ordem de classificação.
com observância
o
A AVALIAÇÃ
ÃO MÉDICA
A
I - DA
m
1. Oss candidatos convocadoss no Anexo I deste Editall deverão submeter-se a avaliação médica
promovida pela Prefeitura
P
Mu
unicipal de Sa
alinas da Ma
argarida.
ESSO SELE
ETIVO SIMP
PLIFICADO POR
1.1. Os demais candidatos aprovados no PROCE
TEMP
PO DETERM
MINADO não
o relacionado
os no Anexo I serão convvocados por Edital espec
cífico.
1.2. Os
O candidato
os deverão comparecer
c
ao Hospitall Municipal Gov. Césarr Borges, sittuada
na Avenida
A
Pres
sidente Varg
gas, s/nº, Centro, Salin
nas da Marg
garida, para se submeterem à
avalia
ação médica
a nos dias2
24/07 a 30//07/2020, no
o horário da
as 09h00min às 17h00min,
consttante no age
endamento realizado
r
atrravés do Tel: 75 3659-1693, munido
os dos resultados
dos exames
e
complementaress solicitados neste
n
Edital.
andidato o comparecime
c
ento ao loca
al indicado para
p
a
1.3. É responsabilidade excclusiva do ca
avalia
ação médica
a.
P
a avalia
ação médica
a, para atesta
ar a aptidão física e men
ntal para o e
exercício do cargo,
c
1.4. Para
cada candidato deverá compa
arecer à Unid
dade de Saú
úde, em loca
al, data e horrário, previam
mente,
agendados para submeter-se
e a avaliação
o clínica da Junta
J
Médica
a do Municíp
pio, apresenttandose tod
dos os Exam
mes Complem
mentares a seguir
s
discrim
minados:
a) Exames
E
Labo
oratoriais:
1. Hemogram
ma
2 Glicose
2.
3 Parasitoló
3.
ógico de feze
es
4 Sumário de
4.
d Urina
5 Colesteroll
5.
6 Triglicerídeos
6.
b) Eletrocardiog
E
grama com Laudo
L
entares deverrão ser proviidenciados à expensas d
dos Candidattos.
1.4.1. Os Examess Compleme
s
aceitoss exames re
ealizados até
é 30 dias ime
ediatamente anteriores à data
1.4.2. Somente serão
omparecimen
nto à Avaliaçção Médica, especificame
e
ente designa
ada para este
e fim.
do co
m
poderão ser solic
citados outro
os exames co
omplementa
ares, a
1.4.3. Durante a avaliação médica,
depender da nece
essidade de esclarecime
ento de diagn
nóstico e do cargo a ser o
ocupado.
nstar o nom
me do candid
dato, sob pena de se tornar
1.4.4. Em todos os examess deverá con
inservvíveis, para os
o fins a que
e se destinam
m os docume
entos que nã
ão contiverem
m tais anotaç
ções.
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1.5. O candidato que deixar de se apresentar, por qu
ualquer motiivo, para ava
aliação médiica na
forma
a estabelecid
da neste Ediital será con
nsiderado desistente e nã
ão será con
ntratado. De
e igual
modo
o, o candidatto que deixar de apresen
ntar os Exam
mes Complem
mentares solicitados não
o será
contrratado.
1.6. Após
A
a avalia
ação clínica do candidatto, será emitido atestado
o de aptidão física e men
ntal do
candidato para o exercício do
o cargo.
c
pessoa
a com deficiê
ência, a Jun
nta Médica emitirá
e
1.6.1. No caso do candidato aprovado como
mando a com
mpatibilidade desta deficiê
ência com ass atribuiçõess do cargo.
resulttado, confirm
1.6.2. Caso a deficiência
d
s
seja
conside
erada, pela avaliação médica,
m
inco
ompatível para o
exerccício das atrribuições do cargo para
a o qual foi aprovado, o candidato será consid
derado
inaptto para o carrgo pleiteado
o e, consequentemente, não será con
ntratado.
1.6.3. Após a in
nvestidura do
o candidato no cargo, a deficiência não poderá
á ser arguida
a para
justificar a concesssão de apossentadoria.
II - DA
A CONVOCA
AÇÃO E DA
A CONTRATA
AÇÃO
2. O atestado de
e aptidão física e menta
al do candida
ato para o exercício
e
do cargo deverá ser
egue na Seccretaria Mun
nicipal de Administração
A
o no período de24/07 a 30/07/202
20, no
entre
horárrio das 08
8h00min às
à
17h00min, juntame
ente com os seguin
ntes docum
mentos
comp
probatórios exigidos
e
para
a contrataçã
ão no Cargo
o para o qua
al foi aprovado e consid
derado
apto.
2.1. Os
O candidato
os deverão apresentar
a
pa
ara contrataç
ção os seguintes docume
entos, em Có
ópia e
Origin
nal:
a) Te
er sido HABIL
LITADO no Processo
P
Se
eletivo, na forma estabele
ecida neste e
edital.
b) Te
er sido consid
derado APTO
O na avaliação médica.
c) Te
er nacionalida
ade brasileira
a.
d) Te
er, na data da
a contratação
o, 18 (dezoitto) anos com
mpletos.
e) Po
ossuir e comp
provar, atravvés de cópia autenticada, o pré-requissito para o C
Cargo.
f) Esttar em dia co
om as obriga
ações resultantes da leg
gislação eleittoral e, se do
o sexo masc
culino,
do se
erviço militar,, apresentan
ndo os devido
os comprova
antes.
g) Esstar em pleno
o gozo dos direitos civis e políticos.
h) Nã
ão ter sido exonerado ou
u demitido po
or justa caus
sa ou a bem do serviço p
por quaisque
er dos
órgão
os da administração públlica. Possuir aptidão físic
ca e mental.
i) Cu
umprir as exxigências co
ontidas nestte edital e ser
s habilitad
do em todass as etapas
s nele
previsstas.
j) Ap
presentar cópias autenticadas dos seguintes documentos: RG; CPF; Título de Eleitor;
E
Carte
eira de Trab
balho; PIS/P
PASEP (se possuir); comprovante
c
de residên
ncia; Certidã
ão de
Nasccimento ou de
e
Casa
amento (confforme o respectivo estado
o civil); Certidão de Nasccimento dos((as) filhos(as
s) com
idade
e até 21 an
nos, cartão de vacinaçção dos(as) filhos(as) com
c
idade até de 07 anos,
comp
provante de matrícula e frequência escolar dos
s(as) filhos(a
as) com idad
de entre 06 e 14
anos.
presentar Decclaração de não acúmulo
o de cargos públicos.
k) Ap
l) Aprresentar declaração de bens.
b
m) Ap
presentar 01(uma) foto 3 x 4 atual.
n) Ap
presentar cerrtidão de tem
mpo de contriibuição
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2.2. Os
O documen
ntos referidoss no item 2.1
1 deste Edita
al poderão se
er a entregues por procu
urador
nome
eado, mediante entrega do respectivvo mandado
o, acompanh
hado de cóp
pia autenticada do
documento de id
dentidade do
d candidato
o e apresen
ntação do documento
d
d
de identidad
de do
urador. Deve
erá ser apre
esentada um
ma procuraçã
ão para cada
a candidato, que ficará retida
procu
pela Secretaria
S
M
Municipal
de Administraçã
A
ão e Planejamento no ato
o do protocolo.
d
ndo que a ffalta de qua
alquer
de forma parcial, sen
2.3. Não serão recebidos documentos
m 2.1 deste Edital
E
acarre
etará o não cumprimento
c
o da exigênc
cia do
documento referidos no item
2
item 2.
2.4. O não comparecimento do
d candidato
o ou de seu procurador para
p
entrega
a dos docum
mentos
referidos no item 2.1. deste Edital,
E
impliccará a perda
a do direito à contratação
o ao cargo para
p
o
o e considera
ado apto.
qual o candidato foi aprovado
C
as exigênciass constantes neste Edital será contrattado.
2.5. Cumpridas
dos pelo Prrefeito Municipal, conjuntamente com
c
a
2.6. Os casos omissos serão resolvid
Comiissão para effetivação do Processo Seletivo.

nas da Marga
arida/BA, 23 de julho de 2020.
2
Salin

WILSON RIBEIRO PEDREIRA
efeito Municipal
Pre
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ANEXO I
LIST
TA DOS CAN
NDIDATOS CONVOCAD
C
DOS PARA CONTRATA
C
AÇÃO

agem/ Regim
me Plantão
Cargo: 202-Tec. em Enferma

Insc
crição

Nome

01310
000416 NAIL
LMA SANTOS
S PEREIRA

Avaliação
o
ão
Avaliaçã
de Melhor
de
Qualificaçã
ão Habilidad
des Pontuaç
ção
Classificação
e Maior
e Perfil Finall
Experiência
Dinâmic
ca
de Grup
po
Profissional
1,5
20,0
21,5
15
5

Salin
nas da Marga
arida/BA, 23 de julho de 2020.
2

WILSON RIBEIRO PEDREIRA
efeito Municipal
Pre
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ANEXO II

T
TERMO
DE INTERESSE
E NO CARGO
O

_
___________
__________
___________
___, portado
or (a) da Céd
dula de Identtidade
Eu, ___________
nº___
___________
__________
_____, Órgão Expedidorr_________, inscrito(a) no CPF sob
b o nº
_____
___________
__________, frente à aprovação
a
no
o Processo Seletivo 20
019 da Preffeitura
Municcipal de Salinas da Marrgarida, conffirmo o interresse de ser contratado
o (a) no Cargo de
_____
___________
___________
___________
__________, nos termoss da legislaçção municipal em
vigor.

Salina
as da Marga
arida(BA), __
____/_____/_
_____.

__
___________
__________
___________
___
Nome e Assinatura do
o Candidato
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ANEXO III

DECLARAÇÃO

Eu, ___________
_
___________
__________
___________
___, portado
or (a) da Céd
dula de Identtidade
nº___
___________
__________
_____, Órgão Expedidorr_________, inscrito(a) no CPF sob
b o nº
_____
___________
__________, declaro para os devido
os que no exercício
e
de cargo ou fu
unção
públicca, não sofri penalidadess disciplinare
es, conforme legislação aplicável.
a
E porr ser verdade
e, firmo a pre
esente declaração.
Salina
as da Marga
arida(BA), __
____/_____/_
_____.

__
___________
__________
___________
___
Nome e Assinatura do
o Candidato
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