EDITAL DE CONVOCAÇÃ O E DE POSSE EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO
001/20 15

O Secretário Muni cipal de A dm ini stração e Planejam ent o da Pref eitura Munici pal
de P alm ei ras de Goi ás, no uso de s uas atribuições legai s e regim entais, e
considera ndo a h omol ogaçã o d o resul tado do Concurso Púb lico para Provi mento
de Cargos pertence ntes ao Quadro d e Pessoal do Municípi o de Palm eiras de
Goiás, CONVOCA os candid atos aprovados no Concurso Público – Edital nº
001/2015, com vi stas à nom eação para os cargos ef etivos de Prof essores para
Secretaria Muni cipal de Educação e Cul tura de Palm eiras de Goi ás, observadas
as seguint es condições:

Os candi datos relaci onados no Anexo I do pres ente Edi tal, deverã o com parecer
ao Setor de Pess oa l, sito à Rua Am ericano d o Brasil, 149, Centro, Ci dade de
Palm eiras de Goi ás, a partir do di a 11 de janeiro de 2017, no horário das 08:00
h às 11:00 h e das 13:00 h às 17 h para a entrega d os docu mentos relacionad os
no Anexo II deste Edital e para a assinat ura do Termo de Int eresse na Vaga.

Os candi datos co nvocados, dever ão com parecer à sede da Pref eitura, no
endereço acim a indicado, no prazo de 30 (trinta) dias a contar d a publicação
desta Convocação, de segunda à sext a-f ei ra (exceto f eriados), das 08:00 h às
11:00h e das 13: 00h às 17:00h.

Os docum entos já autenticad os em Cartóri o di spensa a apresentação do
respectivo original. Caso contrário, é necessária a apresentação do original de
cada docum entação para conf erência e autent ica ção pela Adm inist ração, sem
ônus p ara o candidat o.
Não serão ac eit os docum entação enviada via postal (se dex, carta registrada). A
não entrega dos d ocum ent os no pra zo esti pul ado, acarretará a exclus ão do
candidat o e convoca ção do c oncorre nte seguinte da lista dos aprovados.
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DA AVALIAÇÃO MÉDICA.
A avaliação da j unt a m édi ca of icial dar-se-á, em m omento ant erior à poss e, da
seguinte f orm a:
2.1 Quant o à avalia ção médica, p ara at estar a aptidã o f ísica e mental p ara o
exercício do c argo, cada ca ndidat o dev erá com parecer à Unidade de Saúde, em
l ocal, data e horário a ser inf orm ado quando da real ização de exame m édi co;

2.2 A não realizaç ão da avaliaçã o médica ou não apresent ação dos ex am es
exigidos im pedirá o exercício do c argo.

3. A publ icação dos atos de nom eação, que se dar á na d ata de publicação dest e
edital, será term o i nicial para a poss e do candidat o.

GABI NETE
DO
SECRETÁ RIO
MUNICIP AL
DE
ADMINISTRAÇÃO
PLANEJAMENTO DE PA LMEIRAS DE GOI ÁS, aos 11 de j aneiro de 201 7.

LUCAS CARDOSO DE SOUSA
Secretário Municipal de Administração e Planejamento
Decreto nº 001/2017
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E

ANE XO I

INSCRIÇÃO

NOME

CLASS

TOTAL

669057

DELMA QUIRINO FELIPE SILVA E SOUSA

18º

50,25

671674

ABYLENE PEREIRA DOS SANTOS

19º

50,25

671372

MARCIA MARQUES DA SILVA

20º

50,25

662844

ADRIANA MARQUES DE ANDRADE

21º

49,25

STATUS
CLASSIFICÁVEL DENTRO DO
CADASTRO RESERVA
CLASSIFICÁVEL DENTRO DO
CADASTRO RESERVA
CLASSIFICÁVEL DENTRO DO
CADASTRO RESERVA
CLASSIFICÁVEL DENTRO DO
CADASTRO RESERVA

CARGO

NASC

PROFESSOR P-II - PEDAGOGIA

13/02/1975

PROFESSOR P-II - PEDAGOGIA

28/05/1989

PROFESSOR P-II - PEDAGOGIA

04/11/1985

PROFESSOR P-II - PEDAGOGIA

04/02/1975

ANEXO II
DA POSSE DOS CANDIDATOS HABILITADOS

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. 02 (duas) Copias Quitação com o serviço militar, exceto para os Candidatos do sexo
feminino;
d. 02 (duas) Copias Titulo eleitoral
Candidatos;

com

quitação da Justiça Eleitoral, para todos os

e. 02 (duas) Copias escolaridade exigida para o exercício do cargo mediante diploma de
Instituição de Ensino reconhecida pelo MEC;
f. 02 (duas) Copias da cópia de Carteira de Identidade, CPF/MF, PIS/PASEP, Certidão de
Nascimento ou de Casamento e Fotografia 2x4 colorida e recente;
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g. Às pessoas com deficiência, compatibilidade da deficiência atestada, com o cargo de opção
do Candidato, comprovada através de análise da Junta Médica Oficial que emitirá parecer
sobre o enquadramento do tipo ou grau de deficiência e sua compatibilidade com o cargo;
h. Original e 01 (uma) Copia Exame de sanidade física e mental, que comprovará a aptidão
necessária para o exercício de cada cargo;
i. Original e 01 (uma) Copia 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);
j. Original e 01 (uma) Copia Declaração de acumulo de cargo, nos termos da Constituição
Federal Brasileira;

l. Original e 01 (uma) Copia Certidão negativa de Débitos Municipais.
m. 02 (duas) copias comprovante de endereço atualizado.
n. 02 (duas) copias certidão certidão nascimento filhos menores de 18 anos.
o. 02 (duas) copias numero de conta corrente da CEF agencia de Palmeiras e nº telefone para
contato.

Além da obrigação de apresentar os documentos acima enumerados, o candidato (a),
deverá comprovar, por Junta Médica Oficial do município ou por médico credenciado pela
Prefeitura Municipal, a boa saúde física e mental, apresentando ao mesmo os seguintes
exames: atestado psiquiátrico, atestado fonoaudiológico, hemograma completo, glicemia em
jejum, lipidograma completo, machado guerreiro, eletrocardiograma, radiografia do tórax. O
candidato convocado, que não se submeter à inspeção médica, será considerado desistente.
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