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CONCURSO PÚBLICO Nº. 001/2012 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 001/2014 

 

A Câmara Municipal de Guaraíta, Estado de Goiás, no uso de suas atribuições 

legais e constitucionais, considerando a regularidade do concurso público nº 001/2012, 

conforme Certidão de Transito em Julgado nº 06450/14, de expediente do Tribunal de 

Contas dos Municípios, RESOLVE:  

 

CONVOCAR o Senhor CLAUDIONOR RODRIGUES COELHO, aprovado no 

cargo de Assessor Contábil; e MARLI TRINTADE DE ÁGUAS MARTINS, aprovada 

no cargo de Copeiro(a), cargos criado pela Lei Municipal 447/2012 e 448/2012, 

respectivamente, conforme aprovação final do Concurso Público regulamentado pelo 

Edital nº 001/2012, para se apresentarem no horário de expediente, das 08h00 min às 

11h00min e das 13h00min as 17h00min, junto ao Setor de Recursos Humanos da 

Câmara Municipal de Guaraíta, situada na Rua da Mangueira esquina com Adão Camilo 

nº 190, centro, Guaraíta-GO, durante o prazo de 30 (trinta) dias a contar da publicação 

deste Edital, a fim de apresentarem a documentação necessária às devidas 

NOMEAÇÕES, respeitando rigorosamente a ordem de classificação final do certame, e 

serem encaminhados à Junta Médica Oficial do Município para serem submetido aos 

exames clínicos e laboratoriais em consonância com a Medicina do Trabalho, e de 

acordo com a letra “k” do item 15.12 do edital 001/2012, onde a junta medida emitirá 

parecer pela APTIDÃO ou INAPTIDÃO para o exercícios dos cargos ora convocados. 

Sendo os seguintes exames:  

 

Hemograma completo, Eletrocardiograma, Plaquetas, Velocidade de emossedimentação 

(VHS), Creatinina, Glicemia de jejum, Gama glutamil transferase (GAMA GT), Tempo 

de tromboplastina total e Parcial ativado (TTPA), EAS, Raio-x – Tórax; teste 

ergométrico e outros exames médicos, laboratoriais ou psicológicos. 

A seguir, relação dos documentos (Autenticados quando xérox) a serem 

apresentados no prazo estabelecido no preâmbulo deste edital. 

 

a) Carteira de Identidade e CPF;  

b) Título de Eleitor e comprovante de votação na última eleição, se à época já possuía 

18 (dezoito) anos;  

c) Certificado de Reservista ou documento equivalente, ou ainda dispensa de 

incorporação (se do sexo masculino);  

d) Certidão de nascimento ou casamento;  

e) Cartão ou número de Cadastramento do PIS/PASEP;  

f) 01 (uma) foto colorida tamanho 3x4 recente;  
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g) Diploma, certificado ou documento de comprovação da conclusão do curso 

correspondente a escolaridade exigida para o cargo;  

h) Certidão de registro e regularidade junto ao Conselho de Classe, quando exigido;   

i) Declaração de possuir disponibilidade para desempenho das atividades essenciais do 

cargo em jornadas de trabalho fora do expediente normal, inclusive nos finais de 

semana e feriados, e que não exerce outra função ou emprego público de acordo com o 

artigo 37, Inciso XVI da Constituição Federal de 1988;  

j) Declaração de antecedentes criminais;  

k) Outros documentos, se necessários, solicitados no ato de convocação do candidato; 

l) Declaração de Bens, Direitos e Obrigações; 

 

Notificamos ao convocado que a não apresentação dos documentos enumerados 

no edital, no prazo acima estipulado, poderá perder o direito à investidura no cargo. 

conforme item 15.14 do Edital de Regulamento 001/2012. 

 

 

 

Guaraíta-Go., 29 de Agosto de 2014. 

 

 

 

 

Valdison Rodrigues do Nascimento 

Vereador/Presidente 


