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EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 004/2019 

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2018 

 

A Prefeitura Municipal de Nova Colinas/MA, CONVOCA os candidatos abaixo relacionados, aprovados e 

classificados nos termos do Concurso Público nº 001/2018, para comparecimento junto à Secretaria Municipal de 

Administração e Recursos Humanos, munidos da documentação exigida para investidura no cargo, com vistas às 

providências de posse. 

Período: 22/08/2019 à 10/09/2019. 

Horário: Das 8:00 às 12:00 hs 

Local: Prefeitura Municipal de Nova Colinas. Rua São Francisco, s/nº, Centro, Nova Colinas/MA. 

 

1. CANDIDATOS CONVOCADOS/CARGO: 

 

CARGO 100 - Auxiliar de Serviços Operacionais Diversos 

NUM INSCRIÇÃO NOME DOCUMENTO PONTOS 

5 5215511 RODSON ALEXANDRE COELHO MOURAO 0159005420000 SSP/MA 50,0 
 

CARGO 102 - Vigia 

NUM INSCRIÇÃO NOME DOCUMENTO PONTOS 

4 5219698 PAULO HENRIQUE CARVALHO COELHO COUTINHO 0466562320120 SSP/MA 62,5 
 

CARGO 312 - Químico 

NUM INSCRIÇÃO NOME DOCUMENTO PONTOS 

1 5208297 PAULO SÉRGIO DE BRITO CARVALHO 022362112002-1 SSP-MA 62,5 
 

2. DOCUMENTAÇÃO A APRESENTAR: 
 

a) Carteira de identidade RG (cópia autenticada); 

b) Certidão de nascimento ou de casamento (cópia autenticada); 

c) Cadastro de pessoa física - CPF (cópia autenticada); 

d) Comprovante de inscrição PIS/PASEP (caso possua);  

e) Título de Eleitor (cópia autenticada); 

f) Comprovante da última eleição ou certidão expedida pela Justiça Eleitoral;  

g) Certificado de Alistamento Militar, se do sexo masculino (cópia autenticada);  

h) Certidão negativa de antecedentes criminais emitida pela Justiça Estadual onde tenha residido o candidato nos 

últimos 5 (cinco) anos;  

i) Atestado de antecedentes criminais e de conduta, expedido pela Secretaria de Segurança Pública do Estado onde 

tenha residido o candidato nos últimos 5 (cinco) anos;  

j) Comprovante de endereço;  

l) Declaração de bens;  

m) 02 (duas) foto tamanho 3x4;  

n) Declaração de acumulação lícita de cargo público, quando for o caso, em conformidade com a legislação vigente.  

o) Atestado de saúde ocupacional, o qual indicará se o candidato está apto para exercer as atribuições do cargo para o 

qual está sendo nomeado. 

p) Carteira Nacional de Habilitação, no período de validade, para os candidatos ao cargo de Motorista; (cópia 

autenticada); 

q) Comprovante de conta bancária no Banco do Brasil (caso possua conta BB); 

r) Inscrição no conselho de classe, para os cargos exigidos no edital (cópia autenticada);  

s) Cópia do diploma/certificado que comprove o grau de escolaridade exigido no Anexo I, do Edital do Concurso; 

A autenticação dos documentos poderá ser feita por servidor da Prefeitura Municipal de Nova Colinas - MA, 

no ato do recebimento, mediante a apresentação da via original. 

O não comparecimento no prazo indicado implicará em renúncia tácita do convocado, com a consequente 

perda do direito à nomeação ao cargo. 

 

Caso esta convocação seja enviada ao e-mail do candidato, este deverá retornar, confirmando o recebimento. 

 
Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Colinas – MA, em 21 de agosto de 2019. 

 

Renato de Paula Ribeiro 

Prefeito Municipal 

 


