1

____________________________________________________________________________________________________________

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ARAGUAIA - GO
CONCURSO PÚBLICO

Edital de convocação dos candidatos aprovados para o cargo de médico, fiscal de vigilância
sanitária e técnico em enfermagem.
Conforme o Edital n° 002/2017, sete pessoas preencherão os cargos vagos do município. Os
candidatos convocados deverão comparecer a sede da prefeitura municipal junto ao
Departamento de Recursos Humanos, sito à Rua Abílio Alves Ferreira, nº. 790, centro, até o
dia 24 de fevereiro de 2017, das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30, obrigatoriamente
munidos com os seguintes documentos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Fotocópia autenticada da certidão de nascimento ou casamento ou averbações, se
houver, comprovando ter 18 (dezoito) anos completos;
Fotocópia autenticada da certidão de nascimento dos filhos menores de 14 (quatorze)
anos, se houver;
Fotocópias autenticadas da Cédula de Identidade ou Carteira de Identidade
Profissional (Curso Superior) e CPF;
Fotocópia autenticada do Cartão de Cadastramento no PIS/PASEP (se possuir);
Exames médicos, sendo:
RX de tórax, AP e perfil;
Laudo psiquiátrico (emitido por especialista);
Hemograma completo (Glicemia de jejum, Uréia, Creatinina; TGO/TGP, IFTa para
Chagas;
PSA (homens acima de 40 anos) e
Sorologia para Hepatite B (anti HBC IGC/IGM, antiHHs Ag) para os aprovados na
área da Saúde;
01 (uma) fotografia 3×4 colorida e recente;
Fotocópia autenticada do Título de Eleitor;
Certidão de quitação eleitoral expedida pelo Cartório Eleitoral competente;
Fotocópia autenticada do Certificado de Reservista, de isenção ou de dispensa (se do
sexo masculino);
Fotocópia autenticada Comprovante de Endereço;
Declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio;
Declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego ou função pública,
nos termos da Constituição Federal;
Certidão Negativa fornecida pelo Cartório Distribuidor da Comarca onde possui o
endereço declarado, comprovando a existência ou inexistência de ações civis e
criminais (com trânsito em julgado);
Certidão de Débitos Federais, Estaduais e Municipais ou Certidão Positiva com Efeito
de Negativa;
Fotocópia autenticada do Comprovante de Escolaridade;
Fotocópia autenticada do comprovante de capacitação legal para o exercício do cargo,
bem como registro no órgão competente, quando cabível.
Fotocópia autenticada do cartão bancária e/ou comprovante autenticado de abertura de
conta corrente junto ao Banco Bradesco S.A, Agência nº 947-4, da cidade de Santa
Rita do Araguaia/GO e/ou Banco do Brasil S.A, Agência nº 0512-6, cidade de Alto
Araguaia/MT.

Segue abaixo, a lista dos candidatos segundo a ordem de classificação:
www.institutocidades.org.br
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NOME
THALES OLIVEIRA SILVA
ADHER GUSTAVO DE
SOUZA MACIEL
ELIANE PAULA NOVAES DE
FARIAS
GRACIETY MACHADO DE
JESUS
GERTRUDES BORGES DE
OLIVEIRA
MARGARIDA MACHADO DE
MELO
MARLICIONOR MARQUES
DE SOUZA

CARGO
CLASSIFICAÇÃO
Fiscal de Vigilância
1° Lugar
Sanitária
Médico 40 horas
Técnica em
enfermagem
Técnica em
enfermagem
Técnica em
enfermagem
Técnica em
enfermagem
Técnica em
enfermagem

1º Lugar
1° Lugar
2° Lugar
3° Lugar
4° Lugar
5° Lugar

Clique nos links a seguir para ter acesso ao edital completo:
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 02/2017
25011702
25011703

Assessoria de Imprensa
Informações fone: (64) 3635-7000 ou 3635-7003.
E-mail: assessoriaimprensastaia@gmail.com

www.institutocidades.org.br

