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CONCURSO PÚBLICO N
o 

001/2019. 

 

EDITAL Nº 003/2022 – CADASTRO DE RESERVA – NOMEAÇÃO E POSSE 

O Município de Maracanã, representado por seu Prefeito Municipal, torna público a 

CONVOCAÇÃO do candidato aprovado (cadastro de reserva) no Concurso Público no 

001/2019, para  APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS do candidato habilitado relacionado 

no ANEXO I deste Edital no Setor de Recursos Humanos – RH, Localizado na Prefeitura de 

Maracanã (Av. Magalhães Barata, S/N, Centro, Maracanã/PA) no dia 04 de julho a 07 de julho 

de 2022, no horário das 8h às 12h. 

O não comparecimento no prazo legal implicará na renúncia tácita da classificada e a não 

apresentação da documentação da candidata na data mencionada no item supra, resultará na perda 

do direito à nomeação. 

Documentos exigidos: 

I. Cópia autenticada da Carteira de Identidade 

II. Cópia autenticada do CPF e cópia autenticada do Título de Eleitor: 

IV. Cópia autenticada da certidão de nascimento ou casamento; 

V. Cópia autenticada do diploma ou do certificado de conclusão do curso correspondente a 

escolaridade exigida conforme especificação constante do edital; 

VI. Cópia autenticada da inscrição em Conselho de Classe da respectiva atividade, quando for 

o caso; 

VIL. Cópia autenticada da certidão de nascimento dos filhos menores de 14 anos e / ou 

dependentes se houver. 

VIII. Comprovante de votação na última Eleição; 

IX. Cópia do comprovante de residência; 

X. Cópia do certificado do reservista, ou documento equivalente, ou ainda dispensa de 

Incorporação (sendo sexo masculino); 

XI. Cópia do cadastramento do PIS /PASEP (se tiver); 
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XII. Firmar declaração de não estar cumprindo sanção por inidoneidade, aplicada por qualquer 

órgão público ou entidade da esfera Federal, estadual ou Municipal; 

XIII. 02 (duas) Fotos fotografias tamanho 3x4 coloridas e recentes; 

XIV. Declaração de bens (próprio punho) positiva ou negativa, podendo ser substituída por cópia 

da Declaração do imposto de renda; 

XV. Declaração (próprio punho) de acumulação de cargo ou função pública, ou sua negativa, 

incluindo a carga horária; 

XVI. Certidão Negativa fornecida pela Justiça Estadual, podendo ser emitida pela internet. 

XVII. Certidão Negativa fornecida pela justiça Federal podendo se remitida pela internet; 

§ 1° - Em atenção ao item 3.2 do Edital do Concurso Público 01/2019, a não apresentação de 

qualquer dos documentos elencados neste Decreto, bem como a inexatidão das Declarações, ainda 

que verificadas posteriormente, eliminarão os candidatos do Concurso Público, anulando-se todos 

os atos decorrentes da inscrição, sem prejuízo das sanções penais aplicáveis a falsidade. 

Art. 4º Deverão ser apresentadas pelo convocado, os seguintes exames médicos; 

I. Hemograma Completo, Glicemia em jejum, Colesterol Total, Triglicerídeos, TGP e TGO. 

Tripagem sanguínea e fator RH; 

II. Urina tipo· 1; 

III. Raio x da coluna com Laudo Médico; 

IV. Laudo Médico comprovatório de necessidade especial, se inscrito como PcD 

Todos os exames médicos apresentados deverão ser originais, para serem arquivados, caso apto 

convocados, em pasta funcional. Em hipótese alguma serão aceitas cópias, mesmo que 

autenticadas, bem como, os laudos médicos devem estar assinados e no carimbo deverá constar a 

especialidade médica, com o respectivo, nº de registro do profissional. 

Serão considerados validos, os exames e laudos médicos realizados no período máximo de noventa 

dias anteriores a apresentação deles. 

Não serão recebidos documentos de forma parcial, sendo que a falta de qualquer documento 

constante no anexo II acarretará o não cumprimento da exigência para o interesse na vaga. 
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DA PUBLICAÇÃO 

 

O presente Edital, com nome completo do convocado/Classificado, estará publicado e divulgado 

na internet, conforme constante nos Editais dos referidos concursos públicos, bem como no quadro 

de avisos da Prefeitura Municipal de Maracanã. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Maracanã, 30 de Junho de 2022. 

 

 

 

____________________________________________ 

REGINALDO DE ALCÂNTARA CARRERA 

Prefeito Municipal 
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CONCURSO PÚBLICO N
o 

001/2019. 

 

EDITAL Nº 003/2022 - CADASTRO DE RESERVA – NOMEAÇÃO E POSSE 

 

ANEXO I 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANÃ/PA 

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2019 

CARGO 30:ADVOGADO 

02 RAFAEL PEREIRA SARMENTO 
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