PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINóPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS - CEP: 35.950 – 000
CNPJ 16.725.392/0001-96

Portaria Nº2297 de 06 de Fevereiro de 2019.
Dispõe sobre convocação para apresentação de
documentos para ﬁns de contratação de candidatos
aprovados no Processo Seletivo Simpliﬁcado da
Prefeitura Municipal de Alvinópolis, Edital nº001/2018,
e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Alvinópolis, no uso das suas atribuições legais e de
acordo com o resultado do Processo Seletivo Simpliﬁcado, Edital nº001/2018,
homologado através do Decreto nº2908/2019;

RESOLVE:
Art. 1º Ficam convocados para contratação os candidatos relacionados no Anexo
I desta Portaria.
Art. 2º O candidato deverá assumir o efetivo exercício de suas atividades em dia,
hora e local a ser deﬁnido no ato da contratação, sendo que somente após esta
data, ser-lhe-á garantido o direito à remuneração.
Art. 3º Nos termos do item 8 do edital de processo seletivo n°001/2018, o
candidato, no ato da contratação, deverá apresentar os documentos a seguir:
a) Fotocópia da Certidão de Nascimento ou da Certidão de Casamento.
b) Fotocópia da Certidão de Nascimento de ﬁlhos menores de 14 anos, inclusive;
c) Fotocópia do título de eleitor bem como comprovante de estar em dia com a Justiça
Eleitoral.
d) Fotocópia do certiﬁcado de reservista para o candidato do sexo masculino.
e) Laudo favorável, sem restrições, expedido por médico autorizado pelo Município. Só
poderá ser contratado aquele que for julgado apto física e mentalmente, para o exercício do
Cargo.
f) Fotocópia da Carteira de Identidade.
g) Fotocópia do Cartão do CPF.
h) Fotocópia do PIS/PASEP ou pedido de inscrição nos programas.
i) Fotocópia autenticada do Diploma ou Certiﬁcado de Conclusão do Curso ou, ainda,
documento equivalente que comprove a habilitação/escolaridade, bem como do Registro
Proﬁssional correspondente ao cargo a que concorre, quando for o caso.
j) Cartão do PIS ou PASEP, se estiver cadastrado;
k) declaração de bens e valores que constituem o seu patrimônio;
l) declaração de que exerce ou não outro cargo, emprego ou função pública,
discriminando-os;
m) 1 fotograﬁa 3x4 recente.
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§1° Os candidatos convocados serão lotados de acordo com a necessidade e
critérios estabelecidos pela Prefeitura Municipal, a quem compete à designação
do local de trabalho.
§2° Todos os candidatos convocados serão submetidos, para o efeito de
contratação, a exame médico oﬁcial realizado por proﬁssionais credenciados pela
Prefeitura Municipal Alvinópolis, que emitirão Laudo Médico conclusivo sobre a
regularidade ou não das condições físicas e mentais do candidato para
desempenho da função.
§3° Os candidatos aprovados na condição de portadores de deﬁciência serão
submetidos a exame médico especial, para atestar a compatibilidade de sua
deﬁciência com as atribuições da função.
§4° Não serão aceitos protocolos dos documentos exigidos nem fotocópias não
autenticadas.
§5° O candidato que, por qualquer motivo, não se apresentar para a contratação
no prazo e forma indicados nesta Portaria, decairá do direito à vaga, sendo
convocado outro candidato aprovado, respeitada a ordem de classiﬁcação, não se
admitindo pendências.
Art. 4° O candidato regularmente convocado por meio desta Portaria receberá
convocação pessoalmente ou via correspondência.
Art. 5°. Cópia desta Portaria de convocação deverá ser aﬁxada no quadro de
avisos da Prefeitura Municipal Alvinópolis.
Art. 6° Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Registre-se, publique-se, cumpra-se,

Alvinópolis, 06 de Fevereiro de 2019.

João Batista Mateus de Moraes
Prefeito Municipal

Rua Monsenhor Bicalho nº 201 – Centro

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINóPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS - CEP: 35.950 – 000
CNPJ 16.725.392/0001-96

ANEXO I
CANDIDATOS CONVOCADOS

NOME
ALEX DO ROSÁRIO DA
SILVA

CPF
124.438.976-56

CARGO
AGENTE DE COMBATE
A ENDEMIAS

ILTON MOREIRA
CERQUEIRA
JOÃO PEDRO SILVA
ALVES

079.775.326-54

AGENTE DE COMBATE
A ENDEMIAS
AGENTE DE COMBATE
A ENDEMIAS

LINCOLN VILLER
TEIXEIRA LAGO
LUIZ HENRIQUE DE
OLIVEIRA
MARCOS ALVES
FELIPE

136.288.846-08

WILIAN GOMES
TRINDADE

152.392.406-39

145.890.636-11

145.365.256-61
075.911.786-10
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