
Rea Fritz Von Ltrtzow, nº 217
Centro — Baixo Guandu — Espulto Santo
CEP 29307000 .- Tel/Fax: 527“) 3328900
CNP] 27.165. ?37/0501410

Secretaria de I
Administração

EDITAL DE convoçÃo 003/2022

NOMEIA SERVIDORA PARA PROVIMENTO DE
CARGO EFETIVO“ DESTA MUNICIPALIDADE E DÁ
OUTRAS PROVIDENCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU - ES, Estado do Espírito santo, no
uso das atribuições que lhe são conferidas pela Legislação vigente e consubstanciadas nas
disposições da Constituição Federal, na Lei Orgânica Municipal nº 1.380/1990, na Lei nº 1.408
- Estatuto do Funcionalismo Público do Municipio de Baixo Guandu/ES e Lei nº 2946/2017 -
Plano de Carreira e Sistema de Vencimentos dos Agentes Públicos do Município de Baixo
Guandu/ES;

CONSIDERANDO, o disposto no art, 37, inciso ll, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO, o relatório apresentado pela Comissão Especial de

acompanhamento de Concurso Público n do Concurso Público de nº 001/2019 para
provimento de cargos efetivos.

CONSIDERANDO. o Decreto de nº 6179/2019, que homologou os resultados finais
do Concurso Público de nº 001/2019.

TORNA PÚBLICO:

A NOMEAÇÃO, em caráter efetivo, e a CONVOCAÇÃO para posse, em trinta dias das
vagas do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Baixo Guandu/ES= da candidata
conforme descrito, devidamente aprovada e classificada no Concurso Público nº 001/2019.

A candidata deverá comparecer no Departamento de Desenvolvimento Humano e
Gestão de Pessoal, na sede da Prefeitura municipal de Baixo Guandu/ES, no prazo de até
trinta dias, a partir da data de publicação de sua nomeação, no horário de 08h00 às 16h00,
em dias úteis, de segunda a sexta-feira, para entrega das cópias dos documentos, bem como
os originais para autenticação e agendamento os exames admissíonais, conforme
relacionado nos anexos | a VI, e na forma do Edital de abertura do Decreto de nº 6990/2022,
do concurso público em referência.

| _ ESCRITURÁRIO
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ANEXO I
CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2019

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS

01. 01 (uma) foto 3 x 4;
02. Cópia do Comprovante de quitação com a Justiça Eleitoral;
03. Cópia do Título de Eleitor:
04. Cópia do CPF regularizado;
05. Cópia da Carteira de Identidade;
06. Cópia do PIS/PASEP (solicitar o cadastro do PIS/PASEP atualizado na Caixa ou Banco
do Brasil - exceto para quem ainda não exerceu atividade profissional)
07. Cópia do Certificado de Reservista (somente para homens);
08. Cópia do Comprovante de Residência atualizado;
09. Cópia do Comprovante de Escolaridade exigida para provimento do cargo
10. Cópia da Certidão de Nascimento ou Casamento;
11. Cópia da Certidão de Nascimento dos filhos menores de 18 (dezoito) anos;
12. Cópia da folha de identificação de CTPS (Carteira de Trabalho e Previdência Social);
13. Exames Clínicos (hemograma simples) e laudo de aptidão física e mental.
14. Atestado Médico Admissional expedido pelo Médico do Trabalho (pegar autorização no
setor de RH);
15. Cópia da cadeira Nacional de Habilitação (somente para o cargo de motorista);
16. Certidão Negativa de Antecedentes Criminais (Cartório Distribuidor da Justiça Estadual e
Federal);
17. Comprovante de regularidade perante o órgão regularizador do exercício profissional
(conselho ou órgão de classe se houver);
18. Declaração de Bens de valores que constituem o patrimônio (Anexo IV);
19. Declaração se detém ou não Cargo Estatutário ou Comissionado na esfera da
Administração Pública. Federal, Estadual ou Municipal ou se recebe proventos de inatividade
(Anexo V);
20. Declaração de que não acumula remuneração proveniente de cargos públicos. conforme
previsto na Constituição Federal de 1988 (Anexo Vl);
21. Declaração de não ter sido demitido ou exonerado de serviço público (federal. estadual
ou municipal) em consequência de processo administrativo (por justa causa ou a bem do
serviço público) (Anexo Vl);
22. Qualificação cadastral emitido pelo portal do e-Social;
23. Cartão de vacina dos filhos (para fins de salário família);
24. Comprovante escolar dos filhos (para fins de salário família);
25. Cópia do CPF dos filhos menores de 18 anos. dependentes e cônjuge;
26. Número de telefone e e-mail.
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ANEXO II
CONCURSO PÚBLICO Nº 00112019

DECLARA AO DE BENS

. portador da carteira de
órgão expedidor , inscrito no CPF sob o nº

, aprovado no Concurso Público nº 001/2019 da Prefeitura Municipalde Baixo Guandu/ES para o cargo efetivo de .
DECLARO. nos termos da lei. nesta data, que:

( ) Não possuo bens a declarar.

( ) Possuo bens a declarar conforme segue:

I - IMÓVEIS

ITEM ESPECIFICAÇÃO DATA DE AQUISIÇÃO VALOR ATUAL

II — VEÍCULOS

ITEM ESPECIFICAÇÃO DATA DE AQUISIÇÃO VALOR ATUAL

lIl- OUTROS- APLICAÇÓES FINANCEIRAS

ITEM ESPECIFICAÇÃO DATA DE AQUISIÇÃO VALOR ATUAL

BAIXO Guandu/es, , de de 2022

Assinatura do Declarante
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AN E)“) "|
CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2019

DECLARAÇÃO DE ACUMULAÇÃO DE CARGO EIOU DE PROVENTOSNome: | CPF:
Cargo:

Declaro, tendo lido o disposto do artigo 18 da Lei 1.408/1990-Estatuto do Funcionalismo Público do
Município e no artigo 37, incisos XVI e XVll e ª 10, 40, 5 6“, da Constituição Federal, nos arts, 118, 119
e 120 da Lei nº 8.112/90, alterados pela Lei nº 9527/97, na Súmula do TCU nº 246/2002, publicada no
DOU de 8/4/2002, a no ACÓRDÃO do TCU nº 54/2007, publicado no DOU de 8/2/2007, que:
( ) Não recebo proventos de aposentadoria decorrentes de cargo(s), emprego(s) e/ou função(ões)
pública(s), incluídas as autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista de União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e Fundações mantidas pelo Poder Público.

( ) Recebo proventos de aposentadoria decorrentes de cargo(s), emprego(s) e/ou
função(ões)pública(s), incluídas as autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e Fundações mantidas pelo Poder Público,
conforme anexa copia do contracheque.
( ) Não acumulo cargo(s), emprego(s) e/ou funçâo(ões) pública(s), incluídas as autarquias, empresas
públicas, sociedades de economia mista da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e
Fundações mantidas pelo Poder Público.
( ) Acumulo cargo(s), emprego(s) e/ou funçao(des) pública(s), incluídas as autarquias, empresas
públicas, sociedades de economia mista da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e
Fundações mantidas pelo Poder Público, abaixo discriminado:

OUTRO ÓRGÃO:

CARGO EMPREGO FUNÇÃO:

CARGA HORÁRIA SEMANAL:

A carga horária declarada respeita a jornada semanal máxima de 60 (sessenta) horas de trabalho,
em observância ao entendimento consolidado pelo Tribunal de Contas da União no Acórdão nº 54/2007,
publicado no DOU de 8/2/2007. conforme anexa Declaração do órgão informado.

Em decorrência do exercicio do cargo no Municipio, passo a acumular:
( ) Um cargo de professor com outro técnico ou cientifico.
( ) Dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde.
( ) Outro:

Declaro, sob as penas da lei, serem verdadeira as informações prestadas no presente documento.

Baixo Guandu/ES, em _ de de 2022

Assinatura do declarante
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ANEXO IV
CONCURSO PÚBLICO Nº 00112019

DECLARAÇÃO DE ACÚMULO DE REMUNERAÇÃO

Eu , portador da carteira de Identidade
nº órgão expe—didor , inscrito no CPF sob o nº

, aprovado no concurso Público n 001/2019 da Prefeitura Municipal de

Baixo Guandu/es, para o cargo efetivo de _ , nesta data, sob as penas da
lei, DECLARO que:

( ) NÃO ACUMU LO REMUNERAÇÃO proveniente de cargos públicos, conforme previsto na

Constituição Federal de 1988.

( )ACUMULO REMUNERAÇÃO proveniente do cargo Público

Baixo Guandu/ES de de 2022

Assinatura do declarante
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ANEXO V
CONCURSO PÚBLICO Nºoouzms

DECLARAÇÃO DE DEMISSÃO PUNITIVA

Eu . portador da Carteira de
identidade nº , órgão expedidor , inscrito no CPF sob o
nº aprovado no Concurso Público n 003/2021 da Prefeitura Municipai de Baixo
Guandu/ES, para o cargo efetivo de nesta data, sob as
penas da lei, DECLARO que:

( ) NÃO FUI DEMITiDO (ou exonerado) de serviço público (federal, estadual ou municipal)

em consequência de processo administrativo disciplinar (porjusta causa ou a bem do serviço
público), em qualquer época.

( ) FUI DEMiTIDO do Cargo Público , no ano
de , em consequência de processo administrativo disciplinar. pelo seguinte
motivo:

Baixo Guandu/ES, em de de 2022.

Assinatura do Declarante
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ANEXO VI

CONCURSO PÚBLICO Nº 0012019

DECLARAÇÃO DE DESISTÉNCIA

Eu , portador da carteira de identidade
nº órgão expedidor , inscrito no CPF sob o nº

, aprovado e classificado na posição no Concurso
Público objeto do Edital ne 003/2021 da Prefeitura Municipal de Baixo Guandu/ES, para o
cargo

De provimento efetivo de ,
DECLARO minha DESISTENCIA à vaga do referido Cargo para o qual fui convocado através

do Edital nº . publicado no Diário Oficial do Município nº . de
l . em carácter irrevogável e irretratável, ciente das consequências deste

ato, especialmente no que tange a minha exclusão definitiva do Concurso. Por ser a

expressão da verdade, por minha livre e espontânea vontade, firme o presente em duas vias
de igual teor e forma.

Baixo Guandu/ES, ___de de 2022.

Assinatura do Declarante

OBS.: Dec/ereção válida somente quando acompanhada de Documento de identidade com
foto. e firma reconhecida em Cartório.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CER TID/ft) DE PUB L ICA çy-í ()

(Publicação Mural -AAH. 90, Lei 1380/90 —- Emenda Oii/2003

PYETRA D.L. PAIXÃO. Secretária
Afílinicipal de. Adnrinislração, por
nomeação najbrma da Lei.

C E R T! F I CA. ter sido afixada. na dam ifgfka. no Mural da Prq/MMM Municipal de
Baixo Guandu — ES. (; Edital nº 003 de 14 de ()mubm de 2022. que “Nºmeia servidora
para Provimento de Carga efetiva desta M unicàmlidade e da" outras pm vídên cias ". nos
termos do disposlr) no Art. 90. inciso 1], da Lei Municipal II”]380, de. 05 de abril de 1990
_ LEI OR GÁNICA MUNICIPAL.

Baixo Guandu (ES). H de Outubro de 20.72.

PYET D. L' P XÃ
Secretária Mun “Ja de Administração

Portaria nº 3 14/2022


