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ESTADO DE GOIÁS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO D´ALIANÇA 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA NOMEAÇÃO Nº 25 

EDITAL 001/2018 

 

O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO D´ALIANÇA, pessoa jurídica de direito público, com sede na 

Rua Goiás, nº 629, CEP 73760-000, São João d’Aliança - Goiás, considerando a 

homologação do resultado do Concurso Público n° 001/2018, para provimento de vagas 

do quadro permanente do Pessoal, CONVOCA os candidatos habilitados relacionados no 

Anexo I deste Edital com vistas à nomeação e posse para os cargos efetivos, observados 

as seguintes condições: 

 

1 - Os candidatos relacionados no Anexo I do presente Edital, deverão comparecer, 

pessoalmente, ou por intermédio de procurador, mediante procuração pública ou 

particular com firma reconhecida em cartório, no prazo de 10 (dez) dias a contar da data 

desta Publicação, na Prefeitura de São João d’Aliança, localizada na Rua Goiás, nº 629, 

CEP 73760-000, no horário das 9h às 11h e 14h às 17h no setor de Recursos Humanos 

(RH) / Superintendência de Gestão de Pessoas, para apresentação e entrega dos 

seguintes documentos originais e cópia simples:  

a) Comprovante de inscrição no PIS/PASEP, se já for cadastrado;  

b) Cadastro de Pessoa Física (CPF);  

c) Cédula de identidade (RG);  

d) Título de Eleitor com certidão eleitoral para fins de comprovação de regularidade 

junto à Justiça Eleitoral (não serão aceitos comprovantes de voto);  

e) Comprovante de quitação com as obrigações militares, se do sexo masculino;  

f) Certidão de Nascimento, se solteiro, ou Certidão de Casamento ou Escritura Pública 

de União Estável; 

g) Certidão de Nascimento ou cédula de identidade (RG) dos filhos;  

h) Caderneta de Vacinação dos filhos com até 14 (quatorze) anos de idade;  

i) Diploma de Conclusão do Curso, conforme solicitado no requisito mínimo, 

devidamente registrado pelo Ministério da Educação ou por outro órgão com delegação 

para tal. O documento de escolaridade que for representado por declaração, certidão, 

atestado e outros documentos que não tenham o cunho definitivo de conclusão de curso 

deverão ser acompanhados, OBRIGATORIAMENTE, do respectivo histórico escolar. A 

declaração e o histórico escolar deverão ser expedidos por Instituição Oficial ou 

reconhecidos, em papel timbrado, e deverão conter carimbo e identificação da 

instituição e do responsável pela expedição do documento;  

j) Cópia da Declaração de Bens encaminhada à Receita Federal, relativa ao último 

exercício fiscal ou Declaração de Isento;  
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l) Comprovante de Residência emitido há, no máximo, 3 (três) meses, constando CEP;  

m) Registro no respectivo Conselho de Classe, se solicitado nos requisitos mínimos, 

mediante apresentação de certidão de registro e quitação;  

n) Para empregados que exerceram cargo ou função pública, cópia da Portaria, ou 

documento equivalente, que comprove a exoneração do respectivo cargo ou função 

pública;  

o) 01 (uma) foto3x4 tirada, no máximo, há 1 (um) ano;  

p) Atestado de Antecedentes Criminais;  

q) Carteira Nacional de Habilitação (CNH), se solicitado nos requisitos mínimos do cargo;  

r) Comprovante de grupo sanguíneo e fator RH;  

s) Comprovante de regularização/atualização do Cadastro Nacional de informações 

Sociais (CNIS), junto à Previdência Social;  

t) Declaração de que não é aposentado por invalidez; 

u) O candidato aprovado em vaga destinada a pessoa com deficiência (PCD) deverá 

apresentar laudo médico, em original ou em cópia autenticada em Cartório, expedido 

no prazo máximo de 90 (noventa) dias antes da data de apresentação do candidato junto 

ao Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de São João d’Aliança, 

o qual deverá atestar a espécie e o grau ou nível de deficiência, com expressa referência 

ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença (CID-10), com a 

provável causa da deficiência ou Certificado de Homologação de Readaptação ou 

Habilitação Profissional emitido pelo INSS. O laudo médico deve conter todas as 

informações necessárias que permitam caracterizar a deficiência nas categorias 

discriminadas no art. 4º do Decreto Federal n° 3298, de 20 de dezembro de 1999, 

combinado com o enunciado da Súmula nº 377, do STJ, de 22 de abril de 2009. 

 

2 – No ato da entrega dos documentos relacionados no item anterior o Departamento 

de Recursos Humanos / Superintendência de Gestão de Pessoas, agendará e indicará o 

local e data para realização dos exames médicos pré-admissionais. 

 

2.1 – A data da realização dos exames poderá ser redesignada, mediante a apresentação 

de requerimento com justificativa a ser apreciada pela Administração Pública.  

 

2.2 - O não comparecimento no prazo legal implicará a renúncia tácita do classificado 

convocado e, consequentemente, a perda do direito à nomeação ao cargo para o qual 

foi aprovado, podendo o Município de São João d’Aliança convocar o candidato 

imediatamente posterior, obedecendo à ordem de classificação. 

 

3. Após análise da documentação e comprovação, mediante inspeção médica de que o 

candidato goza de boa saúde, estando fisicamente apto ao exercício do cargo, este será 

nomeado para posse no cargo para o qual foi aprovado.  
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4. No prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da publicação do DECRETO DE 

NOMEAÇÃO no Diário Oficial do Município, o candidato nomeado deverá comparecer à 

sede da Prefeitura para posse. 

 

5.  No prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da POSSE o candidato deverá 

comparecer ao local de lotação para entrar em exercício.  

 

São João d´Aliança - GO, 28 de setembro de 2021. 

 

 

 

Débora Domingues Carvalhêdo Barros  

Prefeita Municipal 

 SÃO JOÃO D´ALIANÇA – GO  

 
 
 
 
 
 
 
  
  
 28           setembro 
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ANEXO I  

EDITAL DE CONVOCAÇÃO N° 25 – CONCURSO PÚBLICO N° 01/2018 

 RELAÇÃO DE CANDIDATOS 

 

 

 

INSCRIÇÃO CANDIDATO CLASSIFICAÇÃO CARGO LOTAÇÃO 

148000897 LUCELIA BRITO DA SILVA TEIXEIRA 2° 
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE 

HIGIENE E ALIMENTAÇÃO 

ESCOLA DE ENSINO 

FUNDAMENTAL 

UNIÃO 

148002497 
THALES HENRIQUE PAIVA 

PATRÍCIO 
9° MOTORISTA 

A DEFINIR NA DATA 

DA POSSE 

148004773 MANOEL BORGES DA COSTA 10°  MOTORISTA 
A DEFINIR NA DATA 

DA POSSE 

148000837 
RODRIGO DE ALMEIDA BEZERRA 

MAIA 
11° MOTORISTA 

A DEFINIR NA DATA 

DA POSSE 
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