EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 01/2016
O Prefeito Constitucional do Município de Brejo dos Santos, Estado da
Paraíba, no uso de suas atribuições legais, em atenção ao Edital nº 01/2015,
de 08 de dezembro de 2015, e suas posteriores retificações, considerando a
homologação do referido concurso, publicada no Diário Oficial do EstadoDOE de 18 de maio de 2016, e no Diário Oficial do município de 17 de
maio de 2016, e diante da necessidade e conveniência administrativa, FAZ
TORNAR PÚBLICO para conhecimento dos interessados, que a
administração pública municipal, RESOLVE CONVOCAR o(s) candidatos
abaixo relacionados aos correspondentes cargos, ao ingresso na Carreira
Pública Municipal, seguindo criteriosamente a ordem de classificação, para
se apresentarem, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, no horário de
funcionamento do Paço Municipal, na Secretaria Municipal de
Administração, sito à Rua Apolônio Pereira, nº 112 , Bairro: Centro,
Cidade: Brejo dos Santos-PB, CEP: 58880-000, com os documentos abaixo
especificados, sob pena de perda da vaga, ficando, através do presente,
desde já, intimados para a data de nomeação e posse que será
posteriormente agendada pela Secretaria de Administração.
Os candidatos mencionados abaixo devem comparecer munidos dos
documentos originais e cópia dos seguintes documentos:
• 2 fotos 3x4 coloridas recente;
• Atestado de Antecedentes Criminais da Justiça Estadual, Federal e
Eleitoral;
• Número de Conta Corrente;
• Declaração ou documento comprobatório que, no exercício de cargo
público ou função, não sofreu pena de demissão a bem do serviço público
ou por justa causa;
• Declaração negativa de acumulação de cargo ou função pública, inclusive
proventos, devendo ser excepcionados os casos permitidos pela
Constituição Federal;
• Nos acúmulos Legais, apresentar declaração do órgão público ou privado
ao qual está vinculado, discriminando o cargo ou função com as respectivas
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atribuições e nível de escolaridade exigido para o mesmo, com carga
horária semanal, bem como horário de trabalho;
• Cédula de Identidade;
• CPF;
• Título de Eleitor com comprovante da última votação (dois turnos) ou
justificativa;
• Comprovante de residência;
• Comprovante de quitação junto ao Conselho da categoria, para os cargos
que assim o exigirem;
• Carteira Nacional de Habilitação, para os cargos de motorista;
• Certificado de Reservista ou Alistamento Militar (candidatos do sexo
masculino);
• Certidão de Nascimento (se solteiro) ou Casamento (se casado);
• Certidão de Nascimento dos filhos menores de 14 (catorze) anos;
• Carteira de Vacinação de filhos menores de 7 anos;
• Declaração da escola comprovando a frequência regular do filho(s) entre
7 e 14 anos;
• Comprovante de Inscrição de PIS/PASEP;
• Laudo de Médico do Trabalho, atestando que o candidato está APTO ao
exercício do cargo;
• Exames médicos Pré admissionais:
o Eletrocardiograma com laudo;
o Hemograma completo com contagem de plaquetas;
o Glicemia em jejum;
o Lipidograma total (colesterol fracionado e triglicérides);
o Sorologia para chagas;
o Grupo sanguíneo e fator RH;
o Urina rotina (EAS);
o Parasitológico de fezes;
o Laudo com sanidade mental emitido por psiquiatra;
o P.S.A. (somente para homens – idade acima de 45 anos);
o Raio X de tórax em PA com laudo;
o Parecer oftalmológico com audiometria;
o Parecer cardiológico (idade acima de 45 anos).
• Apresentar documento comprobatório da escolaridade correspondente ao
cargo que concorreu (Diploma ou Certidão);
• Declaração positivo ou negativa de bens.
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Brejo dos Santos-PB, 17 de julho de 2016

Luiz Vieira de Almeida
Prefeito Municipal de Brejo dos Santos-PB
CONVOCADOS:
RAISSA SHAMIA FERREIRA DE SOUSA – MÉDICA
ISAURO AUGUSTO ALMEIDA FERREIRA – MÉDICO
ANTÔNIO ROGÉRIO DE LIMA PAIVA – MÉDICO
NAJARA FONSECA ARAÚJO DINIZ – NUTRICIONISTA
ROSANGELA GUEDES DA SILVA – RECEPCIONISTA
JOELMA PEREIRA LINS – TÉCNICA EM ENFERMAGEM
FRANCIVAL ALVES DE SOUSA – ARQUIVISTA
FABIANA DA COSTA LIMA SILVA – TÉCNICO EM VACINA
IERENE FERREIRA DIAS DE SOUSA NETA DINIZ –
ODONTÓLOGO
10. FRANCISCO LEOSTHENES DE OLIVEIRA SOUSA –
VIGILANTE
11. JORDAN DE SOUSA BATISTA – MONITOR DE ESPORTE
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