
EDITAL DE CONVOCAÇÃO N° 00812019 
CONCURSO PÚBLICO N° 00112018 

A Câmara Municipal de Angélica/MS, considerando o Resultado Final Classificatório do 
Concurso Público N° 001/2018 publicado nos Editais N° 037/2018, CONVOCA os candidatos 
aprovados listados no Anexo 1 deste Edital, para a apresentação da documentação e exames médicos, 
com vistas à nomeação para os cargos efetivos, observadas as seguintes condições: 

1. DA ENTREGA DOS DOCUMENTOS: 

1.1. Os candidatos relacionados no Anexo 1 do presente Edital deverão comparecer no prazo de 
30 (trinta) dias, a contar da data de publicação deste Edital, na Câmara Municipal, localizada 
à Rua Antônio Basílio de Lima, 218— Bairro Alvorada, Angélica/MS no horário das 07h00m 
às 11 hOOm, para providências quanto à nomeação e posse, estando estes devidamente 
munidos das cópias dos documentos relacionados no Anexo II deste Edital, acompanhadas 
dos originais para conferência e autenticação. 

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 implicará no reconhecimento 
da DESISTÊNCIA E RENUNCIA (declaração anexo VII) quanto ao preenchimento do cargo 
para o qual foi aprovado, reservando-se à Administração o direito de convocar o próximo 
candidato. 

2. DO EXAME MÉDICO: 

2.1. O candidato deverá, por ocasião da realização do exame médico, apresentar todos os exames 
exigidos e listados no Anexo III, cujos custos serão de responsabilidade do convocado, e que 
posteriormente, ficarão arquivados na Câmara Municipal. 

2.2. Para realização da avaliação médica, o candidato deverá estar de posse dos resultados dos 
exames médicos constantes no Anexo III, agendando data e horário para realização da perícia 
médica, através do telefone (67) 3446-1781, cujo custo será de responsabilidade do 
convocado. 

2.3. A não realização da avaliação médica ou não apresentação dos exames exigidos dentro dos 
prazos e procedimentos estabelecidos neste Edital, impedirá a nomeação para o cargo, com a 
perda do direito decorrente da aprovação no concurso. 
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3. DA NOMEAÇÃO E POSSE: 

3.1. O convocado considerado APTO será nomeado em até 05 (cinco) dias úteis a partir do 
cumprimento da exigência do item 1.1. deste Edital. 

3.2. Publicado Decreto de Nomeação acima mencionado, o servidor terá até 30 (trinta) dias para 
tomar posse e entrar em exercício da função. 

Angélica/MS, 14 de maio de 2019 

c, L'( lLj) 
ANA APARECID/ L BARBOSA 
Presidente da Câdiara Municipal 
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ANEXO 1 
CONVOCADO 

1 - Cargo: RECEPCIONISTA 

INSC. NOME NOTA CLASSIFICAÇÃO 
676 ANA PAULA GURSKI 65,00 2 
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ANEXO II 
DOCUMENTAÇÃO 

a) Cédula da Identidade - RG; 
b) Cadastro de Pessoa Física - CPF; 
c) Título de Eleitor e Comprovante de quitação eleitoral; 
d) Certidão de casamento ou nascimento se for solteiro; 
e) Certidão de nascimento de filhos com até 21 (vinte) anos; 
O Carteira de Trabalho (página de identificação do trabalhador frente e verso); 
g) Comprovante de inscrição no PIS/PASEP; 
h) Certificado de reservista para os homens; 
i) Certidão Negativa Criminal expedida pela justiça do estado de residência; 
j) Certidão Negativa Criminal expedida pela Justiça Federal; 
k) Comprovante de residência atual; 
1) Comprovante de escolaridade exigida para o cargo; 
m) Comprovante de inscrição/habilitação em conselho de classe, quando necessário para o 

exercício profissional; 
n) Declaração/Relação de Bens e Valores que constituem seu patrimônio e de seus dependentes 

(Anexo IV); 
o) Declaração assinada de que o candidato não exerce outro cargo na Administração Pública 

(modelo em anexo); 
p) Declaração assinada de que o candidato não sofreu penalidades no exercício na 

Administração Pública (modelo em anexo); 
a) Declaração de não estar cumprindo penalidade imposta após regular processo 

administrativo, que o impeça ainda que temporariamente de exercer a profissão (advogado, 
contador e controlador interno); 

r) Certidão de quitação com as demais obrigações legais do órgão fiscalizador do exercício 
profissional (advogado e contador); 

s) 02 (duas) fotos 3x4; 
t) Dados para contato, telefone e endereço eletrônico; 
u) Exames Médicos, conforme Anexo III; 
v) Atesto de sanidade e capacidade fisica APTO (original) e avaliação dos exames médicos, 

conforme Anexo III. 
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ANEXO III 
EXAMES CLÍNICOS E LABORATORIAIS 

a) Hemograma Completo; 
b) Tipagem sanguínea; 
c) Glicemia (jejum); 
d) Eletrocardiograma (com avaliação cardiológica, se patológica, definir o grau); 
e) Raio-X do Tórax PA (com laudo); 
f) Colpocitologia oncótica (mulheres acima de 35 anos de idade). 

1 
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ANEXO IV 
DECLARAÇÃO DE BENS E VALORES 

Declaro, nos termos de Lei, nesta data, possuo os seguintes bens: 

( ) Não possuo bens a declarar; 
( ) Possuo bens a declarar, conforme segue abaixo: 

IMÓVEL 

Endereço 
Data de 

aquisição 
Valor de 
aquisição 

Valor de 
venda atual 

VEÍCULOS 

T 1PO 
Data de 

aquisição 
Valor de 
aquisição 

Valor de 
venda atual 

Outros 
1 	Data de 

aquisição 
Valor de 
aquisição 

Valor de 
venda atual 

NOME COMPLETO: 
CARGO:  
Local e data: Angélica/MS, 	de 

	
de 

ASSINATURA 
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ANEXO VI 
DECLARAÇÃO QUE NÃO EXERCE OUTRO CARGO PÚBLICO 

Eu, 	 portador(a) da Carteira de 

Identidade de n° 
	

inscrito(a) no CPF sob o n° 

declaro para os devidos fins de provimento de cargo público que não exerço emprego ou função 

pública em qualquer das esferas (federal, estadual e ou municipal), não comprometendo, desta forma, 

minha nomeação para o cargo de , ressalvados os casos previstos 

na Constituição Federal de 1998. 

E por ser verdade, firmo a presente declaração. 

Angélica/MS, _____ de 
	

de 

ASSINATURA 
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ANEXO VI 
DECLARAÇÃO QUE NÃO SOFREU PENALIDADES DISCIPLINARES 

Eu, 	 , portador (a) da Carteira de 

Identidade de n° 	 , inscrito (a) no CPF sob o n° 

declaro para os devidos que no exercício de cargo ou função pública, não sofri penalidades 

disciplinares, conforme legislação aplicável. 

E por ser verdade, firmo a presente declaração. 

Angélica/MS, 	M. 	 de 

ASSINATURA 
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ANEXO VII 
DECLARAÇÃO DE DESISTÊNCIA 

Eu, 	 , portador (a) da Carteira de 

Identidade de n° , inscrito (a) no CPF sob o n°  

(qualificação completa com endereço da residência e informações complementares e pertinente a 

identificação do candidato), DECLARO por livre e espontânea vontade e sem nenhuma coação, que 

desiste de tomar posse no cargo público em que houve a aprovação e convocação no Concurso Público 

de n° 001/2018 realizado pela Câmara Municipal de Angélica, em virtude de ter em vista emprego 

público em outro órgão, não podendo assim acumular mais de um cargo. Para maior clareza, firma a 

presente Declaração. 

Angélica/MS, _____ de 
	

de 

ASSINATURA DO DECLARANTE 
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