
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

 

 

 Considerando o teor da Portaria nº 462 de 17 de dezembro de 

2013, ficam convocados a comparecer nesta Câmara Municipal de Guararapes, no período 

de 06 à 13 de janeiro de 2014, o candidato abaixo relacionado, classificados no Concurso 

Público nº 001/2013, para a função de “CONTADOR”,  para anuência à contratação, nos 

termos do Edital do concurso. 

 Comunica ainda, que os candidatos deverão se apresentar no Setor de Recursos 

Humanos desta Câmara Municipal, no horário das 12h00min às 18h00min, munidos dos 

seguintes documentos:  

a) Certificado de conclusão correspondente a escolaridade exigida para o exercício do 

Emprego Público, acompanhado do histórico escolar ou diploma correspondente; 

b) Carteira Modelo 19 (se estrangeiro) ou Carta de Igualdade de Direitos (se português), 

expedida até a data da posse (se for o caso);  

c) Cédula de Identidade (RG); 

d) Certidão de Nascimento ou Certidão de Casamento se for casado, ou de Casamento com 

Averbação, se for separado judicialmente, e, se viúvo, Certidão de Óbito (cópia simples); 

e) Certificado de Reservista ou Certificado de Alistamento Militar; 

f) Comprovante de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF, regularizado; 

g) Comprovante de PIS/PASEP (para quem já foi inscrito); 

h) Título de Eleitor; 

i) Certidão de estar quite com a justiça eleitoral; 

j) Atestado de Antecedentes Criminais; 

k) Certidão de Nascimento dos filhos;  

l) Declaração negativa de acumulo de cargo ou emprego público, bem como declaração de 

que não exerceu cargo ou emprego público anteriormente; 

l.1) Caso a declaração seja positiva, deverá o candidato juntar declaração da carga horária 

cumprida junto ao outro órgão no qual esteja vinculado. Caso já esteja exonerado, ou tenha 

tido o contrato de trabalho rescindido deverá juntar o termo da rescisão, ou declaração do 

órgão, ou outra prova concreta do seu desligamento; 

m) 01 (uma) foto 3X4 (recente); 

n) Todos os documentos acima especificados deverão ser entregues em cópias 

reprográficas acompanhadas dos originais, para serem vistadas no ato da posse. 



o) O candidato que entregar toda a documentação nos termos estabelecido neste Capitulo 

deverá submeter-se a exame médico admissional, a ser realizado pelo órgão de saúde 

indicado pela Câmara Municipal de Guararapes, que terá decisão terminativa.  

 Comunica finalmente, que o não comparecimento do candidato 

no prazo acima especificado, ou a não apresentação da documentação comprobatória das 

condições exigidas no Edital do Concurso, implicará automaticamente na sua 

desclassificação. 

 

CONTADOR 

Classificação Nome/Habilitado RG. nº. 

2º REGIANO SANITÁ DA SILVA 44.283.629-6 

 

 

 

  Guararapes, 02 de janeiro de 2014. 

 

 

              VALKIRIA RODRIGUES 

                                                         - Diretora da Secretaria - 


