ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE GOVERNADOR MANGABEIRA
Prefeitura Municipal
Secretaria de Governo

EDITAL Nº 002/2016 DE 30 DE JUNHO DE 2016

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERADOR MANGABEIRA,
Estado da Bahia, no uso de suas atribuições e considerando o
Edital do Concurso Público para provimento dos cargos vagos do
quadro de cargos permanentes desde Município constante no
anexo deste edital ao citado Ato Convocatório que tomou nº.
01/2015, publicado no Diário Oficial dos Municípios de 09 de Novembro
de 2015 e considerando o Decreto de nº. 021/2016 de homologação do
Resultado Final do Concurso Público Publicado no mural da Prefeitura
Municipal e através da Página oficial do município no site:
www.governadormangabeira.ba.gov.br de 06 de abril de 2016.
RESOLVE:

Convocar os candidatos ao final relacionados, aprovados para os cargos
constantes do anexo acima mecionado, por ordem de classificação, para
apresentação de exames laboratoriais e complementares, bem como, de
documentos, de acordo as seguintes orientações:
1-

Da apresentação de documentos
1.1

Na data e horário abaixo indicado, os candidatos deverão
dirigir-se á Prefeitura Municipal, situada na Rua José
Martins, 201 – Governador Mangabeira/Ba, munidos de 01
(uma) foto 3x4 colorida e dos seguintes documentos em
original e fotocopia autenticada:

1.1.2 Para os cargos específicos:
a) Diploma
devidamente
registrado
no
conselho
correspondente de nível superior completo os candidatos
aprovados para exercer a função no cargo de Pedagogo
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1.1.3 Para todos os cargos:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Titulo eleitoral e ultimo comprovante de votação;
Quitação com serviço militar, se do sexo masculino;
CPF;
Cédula de Identidade;
Diploma ou certificado de conclusão;
Declaração de que não ocupa outro cargo público e
remunerado, exceto os acúmulos permitidos pela lei e
quando houver compatibilidade de horário;
g) Atestado negativo de antecedentes criminais;
h) Declaração de bens;
i) Declaração de que não sofreu no exercício da atividade
pública, penalidade por atos com o serviço público;
j) Declaração de que não é aposentado por invalidez e que
não está recebendo auxílio doença da Previdência Social
e que não estar com idade de aposentadoria compulsória,
ou seja, 70 anos;
k) Cartão PIS/PASEP (se for o caso);
l) CTPS;
m) Certidão de Casamento (se for o caso);
n) Certidão de Nascimento de Filho(s) (se for o caso);
o) Informação da agência e conta corrente do Banco do
Brasil para credito de vencimentos (se for o caso),
p) Carteira de habilitação (se for o caso).

Candidatos ao cargo de:

Data /horário

PEDAGOGO (Candidato Classificado em 1º., 2º., 3º Lugar)

Dia 28/07/2016 das 09:00 as 12:00

2- Da apresentação de exames laboratoriais e complementares
2.1 Os candidatos ora convocados deverão providenciar, os
exames laboratoriais e complementares: raio X do tórax,
hemograma, glicemia, eletrocardiograma e exame oftalmológico, e
atestado de saúde médico, todos os exames com laudo;
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2.2 Somente serão aceitos exames realizados até 30 dias
imediatamente anteriores à data do comparecimento à junta
Médica Oficial especialmente designada para este fim.
2.3 Em todos os exames deverão constar além do nome, o numero
da carteira de identidade do candidato, sob pena de, se tornar
inservíveis para os fins a que se destinam os documentos que não
contiverem tais anotações.
3-

Do não comparecimento do candidato no prazo fixado:
3.1 Caso o candidato convocado não compareça dentro do prazo
estipulado nesta convocação, será convidado para tanto o
candidato que imediatamente o suceder na ordem de
classificação, ficando aquele deslocado para o último lugar da
referida lista de classificação.
Observação: Os candidatos poderão entrar em contato com a
Superintendência do RH e Pessoal através dos tel. (75) 36382682.
Governador Mangabeira, 30 de junho de 2016.

Domingas Souza da Paixão
Prefeita Municipal

Prefeitura Municipal: Rua Oscar Fonseca, nº 200, Centro, Governador Mangabeira-BA.
Fone: (75) 3638 - 2213, Fax: (75) 3638 - 2868. CEP: 44.350-000
CNPJ: 13.828.496/0001-38
Visite o nosso site: www.governadormangabeira.ba.gov.br

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE GOVERNADOR MANGABEIRA
Prefeitura Municipal
Secretaria de Governo

ANEXO EDITAL 02/2016
CARGO:
Pedagogo
Inscrição Nome
2244
MANOEL PINHEIRO DA MOTA
1520
ANDREIA
DOS
SANTOS
SANTOS
802
CRISTIANE
BARBOSA
DE
JESUS ARAUJO

Doc. Identificação
0419593535
0642565708

Classificação
1º.
2º

1141951703

3º

Governador Mangabeira, 30 de junho de 2016.
Domingas Souza da Paixão
Prefeita Municipal
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