EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 008/2014
Data: 26 de Junho de 2014.
Referente: CONCURSO PÚBLICO Nº. 001/2013

EMENTA: Convoca Candidato aprovado ao cargo de Eletricista, no
Concurso Público nº. 001/2013.
AMARILDO RIBEIRO NOVATO - Prefeito do Município de Altônia,
Estado do Paraná, no uso de suas atribuições e tendo em vista o resultado do Concurso
Público Municipal nº. 001/2013, Homologado pelo Decreto nº 227/2013 de 02 de Julho de
2013, considerando a necessidade das Secretarias Municipais e ainda a existência de Vagas
no quadro do Cargo Público de: Eletricista. Convoca candidatos adiante relacionados,
aprovados e classificados no Concurso Público nº. 001/2013, realizado pela Prefeitura
Municipal de Altônia, para providenciar os documentos abaixo relacionados e TOMAR
POSSE dos respectivos cargos, no período de 27 de Junho de 2014 a 26 de Julho de 2014,
no Horário das 08:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00 horas, no Paço Municipal, sito a Rua Rui
Barbosa, n.º 815, Divisão de Recursos Humanos, Sala 15 .
O candidato devera se submeter a exame de saúde física e mental, com um
Médico do Trabalho, credenciado pelo Município de Altônia, munidos dos seguintes
exames mínimos:
1.
2.
3.

EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO;
EXAME DE URINA;
RAIO X DO TÓRAX.

Além dos Exames Mínimos, constantes nos itens 1 a 3, o candidato devera
apresentar exames complementares, quando solicitado pelo Médico Credenciado pelo
Município de Altônia.
Fica credenciado pela Portaria nº. 251/2013, Dr. ROBLEDO RUARO –
Médico – Medicina do Trabalho – CRM nº. 17742, que atende na Clínica de Avaliação do
Transito LTDA, com sede à Rua Santos Dumont, 573 na Cidade de Altônia, para a
realização de exames admissionais aos convocados por este Edital.
As despesas eventualmente necessárias para a realização dos exames, e
Consulta Médica, serão de inteira responsabilidade dos candidatos.
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Além do Atestado de Saúde Física e Mental, os candidatos convocados,
deverão apresentar os seguintes documentos para o ato de posse:
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.

Uma fotografia 3 x 4 recente, tirada de frente;
Cópia da Certidão de nascimento ou casamento;
Cópia da Certidão de nascimento dos filhos menores de 14 anos,
quando couber e cópia do cartão de vacinação e/ou declaração de
profissional da USB – Unidade Básica de Saúde;
Cópia da Cédula de Identidade (RG);
Cópia do Cadastro de Pessoa Física (CPF);
Cópia do Titulo de Eleitor com o comprovante de voto da última
eleição ou a justificativa da ausência;
Cópia do Certificado de Reservista, quando couber;
Atestado de sanidade física e mental;
Cópia da CTPS (Carteira Profissional de Trabalho);
Cópia dos Comprovantes de Escolaridade exigida;
Certidão negativa de antecedentes criminais fornecida pela Justiça
Estadual e Justiça Federal, onde o candidato residiu nos últimos 5
(cinco) anos;
Declaração sobre o exercício de outro cargo, emprego ou função
pública e nos casos que a lei indicar;
Declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio;
Cópia da identidade sanguínea;
Cópia do comprovante de residência.
Para o cargo de Motorista Categoria D, Cópia da carteira nacional de
habilitação, para direção de veículos automotores, categoria “D”.

As cópias dos documentos acima relacionados deverão ser
obrigatoriamente autenticadas, cujas autenticações poderão ser feitas na Prefeitura
Municipal de Altônia, Divisão de Recursos Humanos, Sala 15, mediante a apresentação do
original.

Caso o candidato convocado neste Edital não comparecer até o dia 26
de Julho de 2014, às 17:00 horas, com todos os documentos necessários para tomar posse
do cargo, será considerado desistente e será automaticamente desclassificado do
Concurso, sem direito a recurso.
Caso haja manifestação por escrito do(a) candidato(a) de seu
desinteresse na posse do cargo, durante o período de Convocação, a Administração
Municipal, poderá publicar novo Edital de Convocação, até que a vaga necessária seja
preenchida, mesmo antes do vencimento do prazo deste Edital.
Segue abaixo os dados do Candidato Convocado por Este Edital:
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CARGO: ELETRICISTA
Classificação Matricula Nome
2

0016501

RG

LUCAS FERNANDO DA MOTA NOVAES

109128244

Paço Municipal Vereador Pedro de Paiva, aos 26 de Junho de 2014.

AMARILDO RIBEIRO NOVATO
Prefeito Municipal
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