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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 009/2019 

REFERENTE AO CONCURSO PÚBLICO 001/2017 

O Prefeito Municipal de Penalva - MA, no uso de suas atribuições que 
lhe confere a lei e, considerando a homologação do resultado final do Concurso 
Público 001/2017, através do Decreto Municipal nº 019/2018, de 26 de 
fevereiro de 2018, resolve. 

Art. 1º - CONVOCAR os candidatos aprovados no Concurso Público 
Edital 001/2017 para os cargos efetivos, relacionados no Anexo I deste Edital; 

Art. – 2º - Os candidatos convocados deverão comparecer junto à 
Comissão Especial de Recebimento e Análise de Documentos, estabelecida na 
sede da Secretaria Municipal de Educação, na rua Maria Rosa Martins 
Marques, s/n, bairro - Catumbí – Penalva/MA – CEP – 65.213-000, no período 
de 27 a 31 de maio 2019, no horário das 8:00 às 11:00 hs e das 14:00 às 
17:00 hs, para entrega da documentação ( cópia e original ) a respectiva, em 
conformidade com o subitem “2.1 do Edital 001/2017” e nos Anexos II e III 
deste Edital. 

Art. 3º - Os candidatos deverão providenciar, às suas expensas, os 
exames médicos laboratoriais e complementares necessários relacionados no 
anexo III deste Edital. 

Parágrafo Único – O Candidato deverá comparecer munido dos 
documentos constantes no subitem “2.1 do Edital 001/2017 “e nos Anexos II 
e III desse Edital, até a data especificada no artigo 2º em epígrafe. 

Art. 4º - O candidato convocado que não atender às disposições deste 
Edital perderá o direito ao preenchimento da vaga adquirida em razão de sua 
habilitação no certame. 

 

Penalva/MA, 20 de maio de 20019. 

 

_________________________________________ 
Ronildo Campos Silva 

Prefeito Municipal 
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ANEXO I 
 

CARGO: PROFESSOR DE 6º AO 9º - CIÊNCIAS 

ORDEM DE 
CLASSIFICAÇÃO 

NOME 

06 Jessica Oliveira de Sousa 
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ANEXO II 

DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS 

01- Carteira de Identidade e CPF; 

02- Título Eleitoral e comprovante de votação da última eleição ou certidão de quitação 

Eleitoral; 

03- Certificado de Reservista, para os candidatos do sexo masculino; 

04- Número da Conta Corrente Banco Bradesco (deverá ser entregue até a data da 

posse); 

05- Certidão de Nascimento ou Casamento; 

06- Cartão Nº do PIS/PASEP, caso já seja inscrito; 

07- Comprovante de escolaridade exigida para provimento de cargo pretendido, 

adquirida em instituição de ensino oficial ou legalmente reconhecida pelo MEC, em 

conformidade com o que dispõe o Edital do Concurso; 

08- Uma foto colorida recente, tamanho 3X4; 

09- Comprovante de regular situação de inscrição no Órgão de Classe respectivo, 

quando o exercício da atividade profissional do candidato o exigir; 

10- Declaração de que não ocupa outro cargo ou função pública (nos casos de 

acumulação lícita de cargos, deverá ser indicado o cargo ocupado); 

11- Declaração de que não seja sócio gerente/administrador de empresa, que 

mantenha vínculo com a administração pública do município de Penalva-MA; 

12- Declaração de não ter sido demitido a bem do Serviço Público; 

13- Declaração de não ter sofrido condenação criminal com pena privativa de 

liberdade, transitada em julgado; 

14- Declaração de que os documentos apresentados são autênticos; 

15- Apresentar Certidão Negativa de antecedentes criminais expedida pelo Tribunal de 

Justiça e pelo Tribunal Federal do Estado reside o candidato. 

16- Laudo médico do Exame Admissional favorável, sem restrições, fornecido pelo 

serviço médico oficial designado pelo poder municipal. Somente poderá ser 

empossado aquele que médico oficial designado pelo Executivo Municipal. Somente 

será empossado aquele que julgar Apto Física e Mentalmente para o exercício do 

cargo. 

 Para a realização do exame médico admissional, o candidato deverá 

apresentar resultado dos exames e laudos relacionados no anexo III 

deste edital.  
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A documentação será apresentada na forma original e cópias, junto à 

Comissão Especial instaurada para recebimento e análise de documentos para a 

referida comissão possa proceder à autenticação.   
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ANEXO III 

RELAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS ADMISSIONAIS 

 

01 - Eletrocardiograma com laudo; 

02 - Hemograma completo; 

03 - Glicemia em jejum; 

04 - Urina rotina (EAS); 

05 – Vídeo Laringoscopia, (específico para os candidatos aos cargos de 

professor); 

06 – Exame de Hanseníase – Baciloscopia (específico para os candidatos aos 

cargos de professor); 

07 – Raio – X do Tórax e PA (com laudo); 

08 – Parasitologia de Fezes; 

09 – Eletroencefalograma, 9com laudo); 

10 – Eco Doppler cardiograma, (com laudo); 

11 – Sorologia para lues (VDRL); 

12 – Grupo Sanguíneo e fator RH; 

13 – Laudo de sanidade mental emitido por psiquiatra; 

14 – Lipidograma Total (Colesterol Fracionado e Triglicérides);  

Para os convocados com idade igual ou superior a 45 anos serão exigidos, 

ainda os seguintes exames: 

 Teste de esforço (ergométrico); 

 Pesquisa de sangue oculto nas fezes; 

 PSA (Homens); 

 Mamografia (Mulheres); 

O objetivo da solicitação destes exames é fazer uma avaliação 

médica completa do candidato. Os exames acima relacionados 

deverão ser recentes. Caso haja necessidade, Médicos do 

Município de Penalva poderá solicitar exames mais específicos. 

 

Obs.: Todos os exames médicos originais ficarão retidos na Prefeitura Municipal de 

Penalva.  


