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(Eâmara jªunítípal hz àãn francisco hn «Earth: - íêa
GABJNETE DA PRESIDÉNCIA
4-

EDITAL DE CONVOCAÇÃO N.º 02/2019
CONCURSO PÚBLICO DA CAMARA MUNICIPAL

O Presidente da Câmara Municipal de Vereadores do Município de São
Francisco do Conde — Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais, considerando o
Decreto nº 70/2016, que homologou o resultado final do Concurso Público, Edital de

Abertura n.() 01/2016, CONVOCA os candidatos relacionados no Anexo I deste edital,
consoante ordem de classificação final homologada pelo Decreto acima referido, para que
compareçam, a partir do dia 05 de aqosto até o dia 12 de aqosto de 2019, das 08:00 às
14:00, na Secretaria da sede do Poder Legislativo Municipal de São Francisco do Conde/BA,

sito à Rua Barão do Rio Branco, nº 18, Centro, para apresentação e entrega dos
documentos relacionados no Anexo II deste edital, que também ficam fazendo parte
integrante da presente convocação.

A não apresentação da documentação exigida no prazo estabelecido neste
Edital pelo candidato será considerada como DESISTÉNCIA DO CANDIDATO do direito de

ser nomeado para o cargo a que foi aprovado.
Após a entrega da documentação, o candidato deverá comparecer no mesmo
local acima indicado, dia 15 de agosto

do ano em curso, para encaminhamento

e

realização do exame médico admissional, munidos dos exames de saúde pré-admissionais
constantes no Anexo III deste edital.

A Câmara Municipal receberá apenas a documentação que estiver dentro do
prazo de validade, completa e de uma única vez. Não serão admitidos os exames médicos

exigidos realizados ha

mais de 90 (noventa) dias, contados da publicação do presente

Edital.
Após

a

apresentação

de

toda

a

documentação

e

realizado

o

exame

admissional, o candidato deverá comparecer no dia 26 agosto de 2019, às 10:00 h, na
.;
sede do Poder Legislativo Municipal, para nomeação e posse.

Praça da Independência, S/n — Centro, São Francisco do Conde - BA
Tel/Fax: 71 3651-1404 ] 3651-1603 (anexo)
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O candidato deverá acompanhar o Diário Oficial da Câmara Municipal de
Vereadores de São Francisco do Conde, para ciência das publicações oficiais relativas aos
procedimentos acima referidos. Caso o candidato não apresente a documentação exigida,
ou seja, considerado inapto no exame admissional, tais situações serão devidamente
publicadas, possibilitando ao candidato que assim deseje, interpor recurso, no prazo de 48
(quarenta e oito horas).

,,

São Francisco do Conde,— 05

e agosto de 2019

ANToãá
Pr

"

Praça da Independência, S/n - Centro, São Francisco do Conde - BA

Tel/Fax: 71 3651-1404 | 3651-1603 (anexo)
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* PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS

NOME
SINARA MIRANDA DOS SANTOS NASCIMENTO
FERNANDO AMORIM FERREIRA
ANTONIO CARLOS CARDOSO DOS SANTOS
RIANE GOMES DA SILVA
OTAVIO PEREIRA MELO FILHO
SERGIO CAMPOS GUEDES

RG
1294215965
1170383009
0991358333
0664188877
0372436323
1525927

1º CONVOCAÇÃO

NASC.
16.07.1992
17.04.1990
13.06.1980
13.01.1978
11.01.1967
05.08.1980

RELAÇÃO DE CONVOCADOS

ANEXO I

CARGO
ASSIST. ADM
ASSIST. ADM
ASSIST. ADM
AGENTE ADM
AGENTE ADM
AGENTE ADM

CÁMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

CLASSIFIC.
15
16
17
20
21
49
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ESTADO DA BAHIA .
rRANtírsc o [)r) CONDE
CÁMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE sÃo
1561

NTÚH
ANEXO II -— RELAÇÃO DE DOCUME

do exigida,
a por cartório, a autenticação, quan
OBS. Caso a cópia não seja autenticad
do
entação., à vista
no ato da apresentação da docum
poderá ser efetuada pelo servidor,

documento original,

eleição,
e do comprovante de votação na Última
Cópia autenticada do Titulo de Eleitor
a
aceita
se
(em lugar do aludido comprovante,
se a época já possuía 18 (dezoito) anos

1)

2)

certidão de quitação eleitoral);
ista ou de Dispensa de Incorporação, em
Cópia autenticada do Certificado de Reserv

3)

caso de candidato do sexo masculino;
ASEP;
Cópia autenticada da Identidade; CPF e PIS-P

4)

com
mento ou Casamento (se f(ri' o caso,
Cópia autenticada da Certidão de Nasci

l;
averbação de Estado Civil) ou de União Estave
dos
até a idade 21 anos e cartãc de vacinação
Cópia autenticada da Certidão de filhos

5)

menores de 14 anos;
6)

7)
8)

ncia
residência atual e declarar ão de residê
Cópia autenticada do comprovante de

(modelo no Anexo IV);
Termo de Ciêncra (modt lo fio Anexo IV),
Cópia de Comprovante de Conta Bancária e
do ser substituída praia declaração de
Declaração/Relação de Bens assinada, poden
imposto de renda (modelo no Anexo M

9)

lãvel na
ato não exerce outro cargo r: ªio acumu
Declaração assinada de que o candzd

e Federal que gere impedimento legal
Administração Pública Municipal. Estadual
(modelo no Anexo IV);
a.

Caso

ocupe

outro

cargo

público cumulãvel,

devera

apita-sentar Certidão,

ndo as seguintes espeaoticações: o
expedida pelo órgão empregador conte

cro do cargo, a carga horária
cargo, escolaridade exigida para o exerci
horarios, escala de plantão (se for
contratual, o vínculo jurídico do cargo, dias,
exerce suas funções
o caso) e a unidade administrativa em que
o
ato não foi demitido ou GXO'r'EIElCIO do serviç
10) Declaração assinada de que o candid

(modelo no Anexo IV);
público federal, estadual, distrital ou municipal
batória da escolaridare mínima exigida
11) Cópia autenticada da Documentação compro
de classe e/ou da habilitação da categoria
e/ou da inscrição no respectivo conselho
o
do Edital de Abertura do Concurso Públic
exigida, consoante o disposto no Anexo II

01/2016;

http://cmsaofranciscodocondeba.imprensaoficial.org/
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a,

b.

Superior na arei de inscrição do
Diploma no caso de concldsão de Curso
e ser
pelo Ministério da Edu :arrãoerlEC,
candidato, devidamente reconhecido
de classe específico, se hra—ler;
devidamente registrado em conselho
na area de inscrição do candidato,
Certificado de conclusão de Nível Técnico
em conselho de cla tse especifico, se
devidamente reconhecido e registrado

houven
o.

Médio ou En ;inzi Fundamental
Certificado de conclusão no caso de Ensino
esta etapa da «>diicação básica,
para os cargos que exigem apenas

acompanhados dos respectivos historicos escolares;
12) Certidão de Antecedentes Criminais (Estadual);
13) Duas (02) fotos 3x3.
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ANEXO III - EXAMES DE SAÚDE PRE-ADMissmerAis

de Necessirzlade Especial,
Os candidatos inscritos na condição de Portador
oriais, deverà-,o apresentar
além de apresentarem os Exames Médicos e Laborat
o nivel de deficiência, com
Laudo Médico atestando a espécie e o grau ou
Classificação internacional
expressa referência ao código correspondente da
da deficiência para que seja
de Doenças (CID), bem como a provável causa
Necessidade; Especiais ou
determinada sua qualificação como Portador de
estar ou não o candidato
não e sobre o grau de necessidade, que determinara
com os dispositivos legais
capacitado para o exercicio do cargo, de acordo

QWNQQPWNE

previsto.

.

Eletrocardiograma com Laudo;
Grupo Sanguíneo e Fator Rh;
Glicemia em Jejum;
Colesterol;
Triglicerides;
TGO;

TGP;
Creatinina;
Sumário de Urina;

10. Parasitológico de fezes;
11.Parecer oftalmológico;
12.Atestado de Sanidade Mental.
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ESTADO DA BAHIA
FRANCIS£ o DO CONDE
CAMARA MUNICIPAL DE vEREADOREs DE SAO

ANEXO IV — MODELOS

DECLARAÇÃO DE BENS

«esq
nte
or co RG n." OMC ; do CMI ;I “ ' l'i'i reside
Eu, fulano de tal. brasileiro. solteiro, portad

AR_O_, sob as
:, Earado O, CEP 22 2912-2221, DE“
e domiciiiado à “ªtua A, Bairro B, Cidade
de
pública
publico./funç Io
cargo
no
posse
de
fins
para
lei
da
penas
Francisco do
, na Cãmara Municrpai de Vereadores de SRD

do art. 13 da Lei nº 8 429, «tie 02.06.92, que,
Conde — Bahia, em cumprimento às disposições
seguintes bens e valores:
nesta data, integram o meu patrimônio os

declaração falsa e crime prevsto no art. 299 do
DECLARO, ainda, estar ciente de que prestar
às suas penas, sem prejuizo de outras
Código Penal Brasileiro, sujeitando o declarante
—«

sanções cabíveis;

São Francisco do Conde/BA ,

de

de 2016

Assinatura do Candidato

Lei nº 8.429/92.

condicionados a apresentação de :
Art, 13 - A posse e o exercício de agente público ficam
de ser arquivada no Serviço de Pessoal cc n
valores que compõem o seu patrimônio privado. a fim
es, dinheiro, títulos, ações, e que .|t
5 tº A declaração compreenderá imóveis. móveis semovenl
ou no exterior, e, quando for o caso, abra:
bens e valores patrimoniais, localizados no pais
de outras pessoas que vr-lam sob a r ,
patrimoniais do cônjuge ou companheiro, dos filhos e
doméstico,
declarante, excluidos apenas os objetos e Utensilios de uso

"ao dos bens e
;utra espécie de
trens e valores
ia econômica do
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ISC o nr) CONDE
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO FRANC
. .
_
.

ràm
o, a bem do serwço púbirco
5 3“ Será punido com a pena de demissã

, o
sem prerurzo da outrt :x sançoes cabrvers

Iu “rua a prestar falsa
ção dos bens dentro do prazo determinado,
agente público que se recusar a prestar declara
declaração.

OS
DECLARAÇÃO DE NÃO ACUMULAÇÃO DE CARG

nte
or do RG nº 6260 ; do CPF 'l ” ' i 21, reside
Eu, fulano de tai, brasileiro, solteiro, portad

Estado D, CEP 22222-222, [iª,gtçªª, sob as
e domiciliado à Rua A, Bairro B, Cidade (3,
de
pública
público/funç-Io
cargo
no
posse
de
fins
para
lei,
da
penas
Francisco do
, na Câmara Municipal de Vereadores de Silº

cargo, emprego, ou fun ª“
Conde - Bahia, QUE NÃO EXERÇO qualquer
administração

pública

direta,

autarquias,

fundações,

empresas

públicas,

pública junto a
sociedade

de

adas direta ou indiretamente pelo poder
economia mista, suas subsidiárias e sociedades control
tomarei posse, em consonância com os
público, que seja inacumulãvel com o cargo em que
incisos XVI e XVIi do art. 37, da ConstituiçãdFederai;

o por motivo de licença nédirm ou licença
DECLARO= tambem, que não me encontro afastad
cargo, emprego ou fuuçrto publica junto
outro
r
para tratar de assuntos particulares de qualque

a Administração Pública;
os de aposentadoria de.:orrente do art. 40
DECLARO, outrossrm, QUE NÃO PERCEBO provent
que seja inacumulãvel con— c cargo em que
ou dos arts. 42 e 142 da Constituição Federal,

tomarei posse;

ar a esse Orgão qualc,.ier alteração que
DECLARO, mais, estar ciente de que devo comunic
as determinações legais vigentes
venha a ocorrer em minha vida funcional que não atenda
de instaurar-se proceso administrativo
relativamente a acumulação de cargos, sob pena

disciplinar na forma da legislação vigente“
ção falsa e' crime prev str» no art. 299 do
DECLARO, ainda, estar ciente de que prestar declara

suas penas, sem prejuizo de outras
Código Penal Brasileiro, sujeitando o declarante as
sanções cabíveis;

São Francrsco do Conde/BA ,

de

de 2016.

Assinatura do Candidato
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ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO FRANCIS( |) no CONDE

TERMO-"DE CIENCIA

Morretãri-I Nacional — CMN,
De acordo com o disposto na Resolução nº 3402/2006 do Conselho

'le pagamento de
que determina que as Instituições Financeiras na prestação de serviços
e similares, iicam obrigadas
salário, proventos, soldos, vencimentos, aposentadorias, pensões

a proceder
utilização de »zontzis destinadas
aos respectivos créditos em nome dos beneficiários mediante
ao registro e controle do fluxo de recursos (conta salario),

RG

nº

Eu,
'

CPF no

_, decerto que estou

e inf-Inno que meus
ciente da necessidade do cumprimento do disposto na referida Resolução
dados bancários são os segurntes:

-

BANCO:

.

AGÉNCIA:

.

CONTA BANCÁRIA:

fx

n bancarias acima
DECLARO ainda, que e de minha inteira responsabilidade as informaçõe

pelo Banco e
citadas ou a ausência das mesmas, o que implicará na rejeição dos valcres'»
retorno aos cofres públicos.

São Francisco do Conde/BA ,

de

de 2016.

Assinatura do Candidato
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DECLARAÇÃO

o: do RS nº (1306 c do Cr
Eu, fuiano de tal, brasileiro. solteiro, portad

* “ ' ! "r, residente

Estado ITI. CEP 22222—222, [lªtª,/Lªº, sob as
e domiciliado à Rua A, Bairro 8, Cidade C,
de
pública
publico./função
cargo
no
posse
de
fins
para
lei,
da
penas
Francisco do
, na Câmara Municipal de Vereadores de Stto

,»x

o(a) ou exonerado(a) «lo serviço público
Conde - Bahia, QUE NÃO FUI que não fui demitid
uêncra de aplicação de per ia disciplinar após
federal, estadual, distrital ou municipal em conseq
os de forma retroativa a partir da data da
sindicância, nos últimos 5 (cinco) anos, contad
de ordem judicial transitada em julgado a ser
contratação, e que não perdi o cargo em razão
cumprida ou em cumprimento.
declaração falsa e crime prev ESI.(- no art. 299 do
DECLARO, ainda, estar ciente de que prestar

suas penas, sem pr'ejuizo de outras
Código Penal Brasileiro, sujeitando o declarante as
sanções cabíveis;

São Francisco do Conde/BA .

de

de 2016.

Assinatura do Candidato

http://cmsaofranciscodocondeba.imprensaoficial.org/
- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

Segunda-feira
05 de agosto de 2019
Ano V • Edição Nº 316

Diário Oficial do
LEGISLATIVO

-12Câmara Municipal de São Francisco do Conde - BA

ESTADO DA BAHIA
Isr o Dl) CONDE
cAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE sÃo PRANC
1551

DECLARAÇÃO DE RESIDENCIA

or do RG n.“ 43600
Eu, fulano de tar. brasileiro solteiro, portad

do CtP-ê”? II “ ' i :'i. residente

D, CEP 22222-222, DECLABQ, sob as
e domiciliado a Rua A, Bairro 13, Cidade O, Estado
penas

da

lei,

para

fins

de

posse

no

cargo

público/funç=rcr

pública

de

co do
, na Câmara Municipal de Vereadores de Eric Francis
me
confor
çio,
ianrnia
iado no endereço acima
Conde — Bahia, QUE SOU residente e domicil
cópia de comprovante anexo.

ção falsa e crime prev Sto no art. 299 do
DECLARO, ainda, estar ciente de que prestar declara
as suas penas, sem penico de outras
Código Penal Brasileiro, sujeitando o declarante
sanções cabíveis:

São Francisco do Conde/BA ,

de

de 2016.

Assinatura do Candidato

http://cmsaofranciscodocondeba.imprensaoficial.org/
- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

