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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE APROVADOS EM 

CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL 

 
“Dispõe sobre a convocação de candidatos aprovados no Concurso Público 

Municipal nº. 001/2018.” 

 

JURAN CARVALHO DE SOUZA, Prefeito Municipal de Presidente Dutra, no uso 

das atribuições que lhe conferem a legislação, pelo presente, CONVOCA, os 

candidatos aprovados no Concurso Público Municipal nº. 001/2018, conforme anexos 

abaixo, a comparecerem no Auditório da Secretaria Municipal de Educação de 

Presidente Dutra, localizada na Av. José Olavo Sampaio, s/n, Centro, no período de 

17/06/2019 a 27/06/2019, para a entrega dos exames médicos e munidos dos 

documentos abaixo relacionados, no horário das 08:00 às 12:00hs e das 14:00 às 

17:00hs.  

 

Ficam alertados que o não comparecimento dos convocados até a data indicada, 

implicará na perda do direito à posse e de qualquer outro direito inerente ao 

Concurso, conforme os termos do Edital. 

 

EXAMES NECESSÁRIOS: 

 Hemograma Completo; 

 Tipo Sangüineo– ABO; 

 Fator Rh; 

 Urina; 

 Protoparasitológico de fezes; 

 P.S.A. (candidatos acima de 40 anos); 

 Eletrocardiograma; 

 Citologia oncótica (Papanicolau), para mulheres. 

 Mamografia (candidatas com idade acima de 40 anos) ou ultra-sonografia 

mamária (abaixo de 40 anos). 

DOCUMENTOS EXIGIDOS: 

 

01. RG (xerox autenticada); 

02. CPF (xerox autenticada); 

03. PIS ou PASEP (xerox autenticada); 

04. Certidão de nascimento ou casamento de acordo com o estado civil (xerox 

autenticada); 

05. Certidão de nascimento dos filhos menor de 14 anos (xerox autenticada); 

06. Comprovante de residência atual (xerox autenticada) e Telefone para contato; 

07. Reservista (xerox autenticada); 

08. 02 fotos 3/4 iguais e recentes; 

09. C.T.P.S (original); 
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10. Atestado de antecedentes criminais dos últimos 05 (cinco) anos (emitido pela 

Secretaria de Segurança Pública – documento original, com autenticação pelo próprio 

site); 

11. Certidão de distribuição de feitos criminais (fórum); 

12. Título de eleitor (xerox autenticada) com comprovante(s) de ter votado na última 

eleição (xerox autenticada) ou certidão de quitação eleitoral; 

14. Declaração de Bens e Rendas, preferencialmente a declaração entregue a Receita 

Federal ou a de isento, com comprovante de entrega (xerox autenticada); 

15. CNH com a categoria compatível ao Edital do Concurso (caso seja pré-rquisito para 

investidura no cargo (xerox autenticada); 

16. Diploma ou Certificado, devidamente registrado, de conclusão do grau de 

escolaridade exigido para o cargo, com Habilitação, caso seja pré-requisito (xerox 

autenticada); 

17. Registro no Órgão de Classe (caso seja pré-requisito para investidura no cargo), 

(xerox autenticada). 

18. Declaração de não ter sofrido penalidades previstas no art. 37 e seu parágrafo único, 

da Lei nº 8112/90, no exercício de função pública com suas respectivas alterações 

(declaração fornecida pelo órgão em que o candidato trabalha atualmente), e, 

19. Declaração de acumulação ou não de cargos, empregos e funções com horário 

especificado. 

 

Publique-se, registre-se e cumpra-se. 

 

Presidente Dutra – MA, 07 de junho de 2019. 

 

 

 

 

 

 
JURAN CARVALHO DE SOUZA 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

AF ALI ABDON MOREIRA LIMA DA COSTA 
PROCURADOR GERAL 


