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EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 009 /2009
A Prefeitura Municipal de Mata de São João -Ba, considerando a homologação do

resultado final do concurso público 01/2007, convoca para a entrega de documentos para
admissão dos candidatos, cujos nomes constam na listagem  em anexo:

1 - Os candidatos deverão comparecer à Coordenação de Recursos Humanos da
Prefeitura Municipal de Mata de São João entre os dias 14 de abril e 23 de abril de 2009
das 8:00h às 12:00h e das 13:00h às 15:00h, portando os seguintes documentos:

 Carteira de Identidade;
 Cadastro de Pessoa Física - CPF;
 Carteira de Trabalho (CTPS);
 Carteira ou certificado de Reservista (obrigatório para homens);
 Carteira de Habilitação (caso se aplique)
 Título de eleitor e comprovante de votaç ão na última eleição (ou justificativa de

ausência);
 Certidão de Casamento e de Nascimento dos filhos (caso se aplique);

o Certidão de Nascimento de filhos menores que 14 anos ou inválidos de
qualquer idade.

o Cartão de vacina (filhos menores que 5 anos)
o Comprovante de escolaridade/matrícula de filhos maiores que 4 anos.

 Diploma ou Certificado de conclusão, devidamente registrado no órgão
competente autorizado pelo MEC, do curso ou especialização correspondente á
escolaridade exigida para o cargo;

 Diploma e registro profissional no ó rgão de classe (caso se aplique);
 Declaração de não acumulação de cargo (s) ou emprego (s) público (s) conforme

modelo anexo (ressalvados os cargos previstos em lei);
 Certidão de Antecedentes Criminais Estadual e Federal;

o Certidões negativas de antecedentes criminais da Justiça Federal e da
Justiça Comum dos Estados nos quais tenha o candidato residido nos
últimos cinco anos, sendo que as indigitadas certidões não podem contar
mais de seis meses, sob pena de recusa das mesmas.

 PIS / PASEP (caso se aplique );
 01 Fotografia 3 x 4 de frente, recente e colorida;
 Comprovante de endereço atualizado (água, luz, telefone).

o O comprovante de residência deve ter no máximo três meses e estar em
nome do candidato ou da mãe e pai. Caso não possuam comprovantes em
seu nome, tal documento só será aceito mediante termo de
reconhecimento do titular, constando que o candidato em questão resida no
endereço especificado.

Todos os documentos especificados neste item deverão ser entregues em cópias,
acompanhadas dos originais para serem conferidos no local acima mencionado.

O candidato que não comparecer no local e data mencionadas portando TODOS os
documentos obrigatórios será considerado desistente não havendo possibilidade
de extensão do prazo.
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RELAÇÃO DE CANDIDATOS CONVOCADOS POR ORDEM DE
CLASSIFICAÇÃO

                     CONCURSO PÚBLICO 01/2007

CARGO: Professor N. I.

Nº de Inscrição Nome do Candidato
3000241 ROSEMARIA SANTOS BONFIM

MATA DE SÃO JOÃO, 14 DE ABRIL DE 2009.

JOÃO GUALBERTO VASCONCELOS
Prefeito

NAIRA FIDALGO TEIXEIRA
Secretária de Administração e Finanças
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ANEXO I

DECLARAÇÃO

Declaro, nos termos da Lei, acumular cargos públicos remunerados, de acordo
com as permissões constitucionais contidas no art. 37, XVI, a, b e c da
Constituição Federal.

Mata de São João - Bahia, ______ de _______________ de 2009.

______________________________________________________________
Assinatura do candidato
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ANEXO II

DECLARAÇÃO

Declaro, nos termos da Lei, não acumular cargos públicos remunerados.

Mata de São João - Bahia, _____ de _____________ de 2009.

____________________________________________________________
Assinatura do Candidato
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Mata de São João, ____de _____ de ______.

Ilmo Sr.
JOÃO GUALBERTO VASCONSELLOS
Rua Luiz Antônio Garcez, s/n, Centro.
MATA DE SÃO JOÃO

Prezado Senhor,

Atendendo a interesses de natureza pessoal, venho comunicá -lo que por este documento estou
renunciando ao direito subjetivo de convocação para o cargo de ___________________________,
para o qual fui convocado no Edital de Convocação nº _________, tendo em vista a minha
aprovação no Concurso Público__________, promovido por esta PREFEITURA, conforme a
homologação, a qual saiu publicada na Imp rensa Oficial em _______________.

Ressalto, outrossim, que estou ciente de que Vossa Senhoria deverá, dentro do prazo de validade do
concurso, convocar os aprovados subseqüentes a mim e que não poderei, em momento algum,
pleitear minha convocação para o cargo em que fui aprovado e por este instrumento venho
renunciar.

Esclareço finalmente, que Vossa Senhoria poderá dar seguimento aos trâmites legais referentes ao
Concurso Público em comento.

Atenciosamente,

ASSINATURA DO CANDIDATO


