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EDITAL DE NOMEAÇÃO E CONVOCAÇÃO Nº 003/2021 

Edital de nomeação e convocação de Classificados/Aprovados no Concurso Público Municipal nº 

001/2019 da Prefeitura Municipal de Magalhães Barata– PA. 

 

A Prefeitura Municipal de Magalhães Barata, Estado do Pará, representada pela prefeita municipal 

Marlene da Silva Borges, no uso de suas atribuições legais, e considerando o disposto no art. 37, 

inciso II da Constituição Federal, determinando que a investidura em cargo público seja precedida de 

aprovação em concurso público de provas ou provas e títulos e considerando, também, a 

homologação do resultado do Concurso Público nº 001/2019, para provimento de vagas em cargos 

efetivo da Prefeitura Municipal de Magalhães Barata, CONVOCA a candidata classificada, 

relacionada neste Edital, com vistas à nomeação para o cargo efetivo, observadas as seguintes 

condições: 

 

1. DA ENTREGA DOS DOCUMENTOS:  

 

1.1- A candidata, relacionada no anexo 1 deste Edital, deverá comparecer na Prefeitura Municipal de 

Magalhães Barata, sito Rua Lauro Sodré, s/n - Centro - CEP: 68.722-000 – Magalhães Barata/Pa, no 

horário de 09h00min as 11h00, no dia  04 outubro de 2021 até dia 22 de outubro de 2021, 

pessoalmente, ou por intermédio de procurador, mediante procuração pública ou particular com 

firma reconhecida em cartório para entrega dos documentos relacionados no item 1.3 deste Edital. 

 

a) Não serão recebidos documentos de forma parcial ou protocolos de documentos, sendo que a falta 

de qualquer documento constante no item 1.3 deste Edital acarretará o não cumprimento da exigência 

do item "1", deste Edital, tornando automaticamente sem efeito sua nomeação, ficando precluso o 

direito à posse. 

 

b) As fotocópias deverão ser acompanhadas da apresentação do correspondente original ou 

autenticadas em cartório. 

 

c) O não comparecimento no prazo legal implicará a renúncia tácita da aprovada convocada e, 

consequentemente, a perda do direito à nomeação ao cargo para o qual foi aprovada. 
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d) Nos casos em que não for possível acumulação de cargo, nos termos da legislação aplicável, a 

candidata deverá comprovar o desligamento de vínculo com o serviço público (nos casos em que não 

for possível acumulação de cargo, nos termos da legislação aplicável). São comprovantes de 

desligamento de vínculo: Cópia da publicação ou Solicitação de exoneração, com indicação da data 

em que se dará a vacância, protocolada no Órgão com carimbo e assinatura do recebedor. 

 

e) A solenidade de posse da candidata será marcada por meio de próximo Edital de convocação para 

posse, após concluída a avaliação da Junta Médica Oficial do município de Magalhães Barata/PA 

acerca dos exames pré-admissionais. 

 

1.3 DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS, PELA CANDIDATA 

CLASSIFICADA/APROVADA, EM UMA PASTA  CATALÓGO PLÁSTICA BRANCA 

TIPO A4, APRESENTADOS EM CÓPIA ACOMPANHADA DE ORIGINAL OU 

AUTENTICADA POR CARTÓRIO: 

 

a) cópia do documento de identidade e CPF; 

b) certidão negativa de antecedentes criminais expedida pelos foros das Justiças Federal, Eleitoral e 

Estadual, nos locais de residência do candidato, nos últimos 5 (cinco) anos; 

c) declaração de não ter sofrido, no exercício de função pública, penalidade de demissão. 

d) declaração de não ter acumulação de cargos públicos, inclusive função, cargo ou emprego em 

autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista da União, do 

Distrito Federal, dos Estados, dos Territórios e dos Municípios, bem como do não recebimento de 

proventos decorrentes de inatividade em cargos não acumuláveis; 

e) declaração de bens, na forma da Lei; 

f) comprovação da escolaridade, por meio de diploma devidamente registrado nos termos da 

legislação do MEC, e requisitos exigidos; 

g) apresentação do comprovante de registro no órgão de classe e respectiva regularidade, se o 

exercício do cargo assim exigir; 

h) certidão de nascimento ou casamento, título de eleitor, PIS/PASEP (se já cadastrado); 

i) 02 (duas) fotos 3x4, iguais e recentes. 

j) se aposentado, requerimento de opção, conforme o § 1º, do art. 1º, do Decreto nº 2.027, de 10 de 

outubro de 1996, e a Instrução Normativa nº 11 de 17 de outubro de 1996, do Ministério da 

Administração Federal e Reforma do Estado. 

k) certidão de nascimento dos filhos menores de 14 anos; 
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l) carteira de vacinação dos filhos até 07 anos; e, 

m) certificado de reservista, se do sexo masculino. 

n) 01 (uma) Cópias do Cartão do Banpará (Conta Corrente), caso tenha; 

o) Cópia da CNH atualizada (para o cargo de motorista). 

 

2. DOS EXAMES MÉDICO 

 

2.1 - A candidata deverá comparecer munida juntamente com a documentação do item 1 deste edital, 

os exames de saúde pré-admissionais originais constantes no item 2.2 deste Edital, os quais serão 

posteriormente remetidos a avaliação por Junta Médica Oficial do município de Magalhães 

Barata/PA para avaliação da aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo.  

 

2.2 EXAMES PRÉ-ADMISSIONAIS: 

 

2.2.1) PARA TODOS OS CANDIDATOS:  

 

a) Laudo de sanidade mental emitido por psiquiatra (com carimbo do psiquiatra); 

b) Parecer oftalmológico com acuidade visual;  

c) Parecer otorrinolaringológico Audiometria Tonal e Vocal; 

d) Eletrocardiograma com laudo;  

e) Teste ergométrico - apenas para candidatos acima de 35 anos; 

f) Raio x da coluna Vertebral e Raio X de tórax em PA - com laudo; 

g) Hemograma completo com contagem de plaquetas;  

h) Glicemia em jejum; 

i) TGP/TGO/Gama GT; 

j) Ureia/Creatinina; 

k) Lipidograma Total (Colesterol Fracionado e Triglicérides); 

l) Sorologia para lues (VDRL); 

m) Sorologia para Chagas; 

n) Grupo Sanguíneo e fator RH; 

o) PSA – Apenas para homens acima de 40 anos; 

p) Lipidograma Total (Colesterol Fracionado e Triglicérides). 
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2.2.2) OBRIGATÓRIOS COMPLEMENTARES SOMENTE PARA CARGOS DA ÁREA DE 

SAÚDE: 

 

a) Anti HCV, HBS Ag, Anti HBS; 

b) Comprovante de vacina contra Hepatite B; 

c) Comprovante de vacina contra Tétano. 

 

2.2.3) OBRIGATÓRIOS COMPLEMENTARES SOMENTE PARA CARGOS DE 

PROFESSORES  

 

a) Videolaringoscopia com laudo. 

 

2.2.4) Os exames deverão ter no máximo 2 (dois) meses de realização, a exceção dos exames 

laboratoriais, os quais terão validade de 30 dias, a contar da data especificada para a apresentação 

destes à Prefeitura Municipal de Magalhães Barata. 

 

2.2.5) O candidato com deficiência deverá apresentar o Laudo Médico da patologia do especialista, 

caso concorra à vaga destinada às pessoas com deficiência. 

 

3. DA PUBLICAÇÃO 

 

3.1 - O extrato do presente Edital de Convocação estará publicado na íntegra no Diário Oficial do 

Estado do Pará e no quadro de avisos da Prefeitura. 

3.2 - É de inteira responsabilidade do candidato a sua omissão quanto ao que for publicado ou 

divulgado. 

3.3- Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 

Magalhães Barata/Pa, 21 de setembro de 2021. 

 

 

MARLENE DA SILVA BORGES 

Prefeita Municipal 
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Anexo I 

 

LISTA DE CONVOCADO 

 

GUARDA PATRIMONIAL – PCD 

 

1. KESIA JEANNE SANTANA BRAGA  
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