ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ESPIGÃO DO OESTE
Coordenadoria de Recursos Humanos

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 01/2014

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ESPIGÃO DO OESTE, considerando as necessidades
da Secretaria Municipal de Educação, conforme solicitado através do ofício nº. 38/2014/SEMED de
10/03/2014 e, tendo em vista a existência de candidatos remanescentes aprovados no concurso
homologado pelo decreto nº. 2.884/2012, resolve: CONVOCAR as candidatas seqüentes abaixo
relacionadas, para comparecerem na COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS/SEMAF, no prazo máximo 30 (trinta) dias a contar desta publicação, no horário das 07h00min as 13h00min horas,
para apresentação e entrega dos documentos necessários para a contratação, conforme previsto
no item 12.3 do edital do concurso.
Oportuno ressaltar, que o não comparecimento no prazo determinado perderá a
vaga conquistada no certame, tornando sem efeito sua classificação para investidura.
CLASSIFICAÇÃO ESPECÍFICA - ÁREA RURAL
EMEF Brás Cubas
Riciele Silva Melato Jaques
68 – Auxiliar de Serviços Diversos
EMEF Maria Rosa de Oliveira
Islayne Branco Souza da Silva
62 – Auxiliar de Copa e Cozinha

2º
2º

Espigão do Oeste, 20 de março de 2014.

Célio Renato da Silveira
Prefeito
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ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ESPIGÃO DO OESTE
Coordenadoria de Recursos Humanos

ANEXO EDITAL N° 01/2014
As convocadas deverão providenciar cópias devidamente legíveis dos documentos abaixo relacionados, podendo caso seja necessário, ser exigido à apresentação dos respectivos originais:
01) 01 foto 3X4 (recente)
02) Comprovante de residência atual (caso não possui deverá apresentar declaração do responsável de que reside no
local)
03) Cadastro de Pessoa Física (C.P.F.)
04) Carteira de Identidade (R G)
05) Título de Eleitor
06) Certidão de nascimento/casamento ou averbação se for o caso
07) Comprovante de estar quite com serviço militar. (sexo masculino)
08) Comprovante de inscrição do PIS/PASEP (caso não tenha deverá apresentar declaração expedido pelo próprio
candidato de que não possui cadastro)
09) Cópia da carteira de trabalho (página da foto e o verso)
10) Escolaridade compatível com o cargo (Diploma/Certificado/Certidão/Pós, etc.)
11) Cópia da carteira do órgão de classe ou conselho competente para os cargos exigidos. (obs. três cópias)
12) Declaração de acumulação ou não de cargo público ou privado, expedida pelo cândido com firma reconhecida.
(caso o candidato exerça cargo público, deverá apresentar certidão emitida pelo órgão empregador, especificando
o cargo, a escolaridade exigida para o exercício do cargo, incluindo a carga horária, o vínculo jurídico, horário de
entrada e saída das atividades) (obs. três cópias)
13) Certidão de Nascimento dos filhos c/ cópia da caderneta de vacinação para até os de até 06 anos.
14) Comprovante ou certidão de estar quite com a Justiça Eleitoral, expedido pelo Tribunal Regional Eleitoral.
15) Declaração do candidato, informando sobre a existência ou não de investigações criminais, ações cíveis, penais
ou processo administrativo, em que figure como indiciado ou parte, com firma reconhecida.
16) Declaração de Bens e Rendas, expedida pelo próprio candidato com firma reconhecida, nos moldes do anexo I da
Instrução Normativa nº. 28/TCE/RO-2012 de 20/04/2012 que, poderá ser consultado no site www.tce.ro.gov.br
(obs. três cópias)
17) Certidão Negativa expedida pelo Tribunal de Contas do Estado de Rondônia
18) Comprovante de conta bancária (Banco do Brasil)
19) Carteira de identificação do grupo sanguíneo
20) Atestado Admissional de Sanidade e Capacidade Física e Mental (expedido pela Perícia Médica Oficial do Município, sendo necessário que os candidatos apresentam os exames exigidos conforme abaixo relacionados):
- Exames de sangue: (hemograma completo, ácido úrico, glicemia, colesterol total, ASLO, PCR, TGO e TGP)
- Avaliação ginecológica (com apresentação exame de colpocitologia oncótica e parasitária)
- EAS, EPF
- Eletrocardiograma com laudo
- Radiografia da coluna vertebral total com laudo
- Radiografia do tórax com laudo
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