EDITAL DE CONVOCAÇÃO E DE POSSE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2015

A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
QUELUZITO, no uso das atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município de
Queluzito, e considerando a homologação final do resultado do Concurso Público nº
01/2015 para provimento de cargos pertencentes ao Quadro de Pessoal do
Município, CONVOCA a candidata habilitada e aprovada, LIVIA PEREIRA DOS SANTOS
com vistas à nomeação e posse do respectivo cargo efetivo, observadas as seguintes
condições:
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA POSSE NO CARGO PÚBLICO
Cargo: FONOAUDIÓLOGO
Laudo médico favorável conforme item 8, a, do Edital 01/2015
Original e fotocópia de comprovante de residência;
Original e fotocópia da certidão de nascimento ou casamento ou
averbações, se houver;
Original e fotocópia da Cédula de Identidade ou Carteira de Identidade
Profissional;
Original e fotocópia do CPF;
Original e fotocópia do Cartão de cadastramento no PIS/PASEP (se
possuir)
02 fotografias 3x4 recentes;
Original e fotocópia do Título de Eleitor, com o comprovante de votação
na última eleição;
Original e fotocópia do Certificado de Reservista ou de Dispensa de
Incorporação, para os candidatos do sexo masculino
Original e fotocópia do comprovante de capacitação legal para o exercício
do cargo (diploma registrado ou declaração ou atestado ou certificado de
conclusão do curso emitido pela instituição de ensino, carteira de
identidade profissional, registro no órgão de fiscalização do exercício
profissional competente);
Declaração de bens que constituam seu patrimônio;
Declaração de Acumulação de Cargos e Funções, Art.37, XVI C.F;

A candidata convocada, deverá comparecer à sede da Prefeitura, no endereço
acima indicado, no prazo de 30 (trinta) dias a contar do recebimento da
correspondência, de segunda à sexta-feira (exceto feriados), das 08:00h às 13:00h.
O documento já autenticado em Cartório dispensa a apresentação do
respectivo original. Caso contrário, é necessária a apresentação do original de cada
documentação para conferência e autenticação pela Administração, sem ônus para o
candidato.
Não serão aceitos documentação enviada via postal (sedex, carta registrada).
A não entrega dos documentos no prazo estipulado, acarretará a exclusão do
candidato e convocação do concorrente seguinte da lista dos aprovados.

Queluzito,22 de maio de 2018.

Célio Pereira de Souza
- Prefeito Municipal -

Anexo I
DECLARAÇÃO DE ACUMULAÇÃO DE CARGO PÚBLICO E
IDONEIDADE MORAL

Eu,

, portador (a) do

CPF nº

, DECLARO, para fins de posse no cargo de
junto a Prefeitura Municipal de Queluzito/MG, QUE

NÃO EXERÇO qualquer cargo, emprego, ou função pública junto à administração
pública direta, autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade de economia
mista, suas subsidiárias e sociedades controladas direta ou indiretamente pelo poder
público, que seja inacumulável com o Cargo em que tomarei posse, em consonância
com os incisos XVI e XVII do art. 37, da Constituição Federal.
DECLARO, outrossim, que não percebo proventos de aposentadoria decorrente do
art. 40 ou dos arts. 42 e 142 da Constituição Federal, que seja inacumulável com a
carreira em que tomarei posse.
DECLARO, mais, estar ciente de que devo comunicar a esse ente público qualquer
alteração que venha a ocorrer em minha vida funcional que não atenda às
determinações legais vigentes relativamente à acumulação de cargos, sob pena de
instaurar-se o processo administrativo disciplinar de que tratam os artigos 126 e 141
da Lei Municipal nº 597/2008.
DECLARO, declara para os devidos fins de direito que sou detentor de idoneidade
moral ilibada e nunca respondi por sindicância ou processo administrativo por
condutas desabonadoras praticadas no âmbito da Administração Pública.
DECLARO, ainda, estar ciente de que prestar declaração falsa é crime previsto no art.
299 do Código Penal Brasileiro, sujeitando o declarante às suas penas, sem prejuízo
de outras sanções cabíveis.
Queluzito,

de

Assinatura

de

.

ANEXO II
DECLARAÇÃO DE BENS E VALORES
Eu,

, CPF

RG

,

, declaro para fins de posse no cargo de _
, do Quadro Permanente de Pessoal da Prefeitura Municipal

de Queluzito, em decorrência de aprovação no Concurso Público nº 01/2015, e em
( ) Não possuo bens e valores patrimoniais que se enquadrem entre os elencados no item b.
( ) Integram meu patrimônio os bens e valores discriminados no quadro abaixo (imóveis, móveis,
semoventes, dinheiro, títulos, ações ou quaisquer outros bens e valores patrimoniais localizados no País
ou no exterior):
Obs.: a presente declaração deverá abranger o patrimônio do cônjuge, companheiro (a), filho (a) ou
qualquer pessoa que viva sob a dependência econômica do declarante.

cumprimento às disposições legais pertinentes, que:
DESCRIÇÃO DO BEM

Queluzito/MG,

VALOR (R$)

de

Assinatura

de

.

