PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES PAULISTA
Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 281 – Fone/Fax: (17) 3587-1500
CNPJ/MF 45.126.992/0001-36 – CEP: 15828-000
PALMARES PAULISTA – SP

CONVOCAÇÃO PARA ATRIBUIÇÃO DE VAGAS
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2007

LUPÉRCIO

ANTONIO

BUGANÇA

JUNIOR,

Prefeito

Municipal de Palmares Paulista - SP, em cumprimento ao
venerando acordão proferido nos autos da ação civil pública nº
0000593-71.2012.8.26.0531:

C O N V O C A, os aprovados abaixo relacionados (anexo I), de acordo com a ordem de
reclassificação do aludido certame, publicado no jornal O Regional – Catanduva - SP, edição do
dia 23 de Janeiro de 2019, para no prazo improrrogável dos dias 4, 5 e 6 (quatro, cinco e seis)
de fevereiro de 2019, a comparecerem ao Departamento de Recursos Humanos na Prefeitura
Municipal, situado à Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 281, centro, nesta cidade, no horário
das 8 horas às 11 horas, munido dos documentos abaixo relacionados (anexo II), de
conformidade com o item 2.1 e 2.2 do Edital do Concurso, a fim de submeter-se à apreciação da
Prefeitura Municipal. Estabelece, por oportuno, que o não comparecimento no prazo estipulado
implicará em reconhecimento de DESISTÊNCIA TÁCITA, autorizando o Poder Publico
Municipal, se for conveniente para Administração, convocar outro candidato aprovado na ordem
classificatória. Esclarece, finalmente, que a apresentação de documentação incompleta ou
fraudulenta, implicará na sua imediata exclusão do certame, sem prejuízo das demais penalidades
legais cabíveis à espécie (item 8.5 do Edital acima referido).

Prefeitura Municipal de Palmares Paulista, 1 de fevereiro de 2019.

LUPÉRCIO ANTONIO BUGANÇA JUNIOR
Prefeito do Município
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ANEXO I
RELAÇÃO DOS CARGOS E QUANTIDADES DE CLASSIFICADOS A SEREM
CONVOCADOS
 ASD I ..................................................................................






 ASD II ..................................................................................

 7º ao 10º lugar

 ASD III .................................................................................

 4º e 5º lugar

 Guarda Municipal ..............................................................

 1º e 2º lugar
 4º lugar

 Motorista ............................................................................

 9º lugar

 Diretor de Obras ................................................................

 1º lugar

 Auxiliar de Almoxarifado ..................................................

 1º lugar

 Auxiliar de Enfermagem ...................................................

 2º e 9º lugar

 Auxiliar de Secretaria ........................................................

 3º lugar

 Auxiliar de Tesouraria ......................................................

 2º lugar

 Auxiliar de Tributos ...........................................................

 1º lugar

 Diretor de Compras ...........................................................

 1º lugar

 Instrutor Esportivo ............................................................

 3º lugar

 Dentista ..............................................................................

 5º lugar

 Fisioterapeuta ....................................................................

 1º e 2º lugar

10º ao 14º lugar
16º lugar
18º lugar
20º ao 24º lugar
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ANEXO II
DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA PROVIMENTO DE VAGAS NO CARGO
PUBLICO

a) Uma foto 3x4 recente;
b) Documento de identidade reconhecido legalmente em território nacional, com fotografia;
c) Título de Eleitor e comprovante de votação da última eleição, ou certidão de regularidade emitida pelo
respectivo cartório eleitoral;
d) Cadastro de pessoa física – CPF;
e) Certificado de reservista ou de dispensa de incorporação, quando for do sexo masculino;
f) Comprovante de conclusão da habilitação exigida para o Emprego, de acordo com o Anexo I deste
Edital, devidamente reconhecida pelo sistema federal ou pelos sistemas estaduais e municipais de ensino;
g) Comprovante de registro em órgão de classe, bem como certidão de estar quites com a respectiva
entidade, quando se tratar de profissão regulamentada;
h) Cartão de cadastramento no PIS/PASEP, se houver;
i) Certidão de casamento, quando for o caso;
j) Certidão de nascimento dos filhos, quando for o caso;
k) Documento de identidade reconhecido legalmente em território nacional, com fotografia, ou certidão
de nascimento dos dependentes legais, se houver, e documento que comprove a condição de dependência;
l) Atestado de que não possui registro de antecedentes criminais, emitido pela Secretaria de Segurança
Pública do Estado;
m) Atestado Admissional;
n) Declaração, informando se exerce ou não outro emprego ou função pública no âmbito federal, estadual
ou municipal;
o) Declaração, informando se já é aposentado, por qual motivo e junto a qual regime de previdência
social;
p) Declaração de não estar cumprindo sanção por inidoneidade, aplicada por qualquer órgão público ou
entidade da esfera federal, estadual ou municipal.
q) CTPS (Carteira de Trabalho);
r) Comprovante de Residência;
s) nº conta bancária (Bradesco).

