Os Candidatos relacionados nos Anexos I e II do presente Edital
deverão comparecer ao Setor de Recursos Humanos da Secretaria de
Administração, sito à Rua Barbosa Lima, 63 Centro, Serrita - PE, no
horário das 08:00 às 14:00 horas, no prazo máximo de 30 (trinta) dias
a contar da publicação deste.
Os Candidatos constantes do Anexo II do presente Edital, estão sendo
convocados para atender as vagas existentes no Quadro de Pessoal
da Prefeitura Municipal e havidas no Município em decorrência da
desistência provocada pelo não comparecimento e da renúncia de
alguns concursados convocados e nomeados.
Os Candidatos deverão dispor no momento da apresentação a documentação
constante do Anexo III do presente.

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
1- Cópia da Certidão de Casamento, quando for o caso;
2- Cópia do Titulo de Eleitor e Certidão de Quitação Eleitoral;
3- Certificado de Reservista ou de Dispensa de Incorporação, em caso
de candidato do sexo masculino;
4- Declaração de antecedentes criminais do Tribunal de Justiça de
Pernambuco (TJ-PE) e da Justiça Federal (JF-PE);
5- Cópia da Cédula de Identidade;
6- 02 (duas) Fotos 3x4 recentes;
7- Cópia do Comprovante de Inscrição do PIS/PASEP ou Declaração
de não haver realizado inscrição;
8- Cópia do Cadastro de Pessoa Física- CPF;
9- Cópia de comprovante de residência, recente;
10- Documentação comprobatória da escolaridade mínima exigida
para o cargo;
11- Diploma de conclusão de Curso Superior na área de inscrição do
candidato,
devidamente
reconhecido
pelo
Ministério
da
Educação/MEC.
12- Cópia da Certidão de Nascimento dos filhos menores de
18(dezoito) anos;
13- Cópia do Cartão de Vacinação dos filhos menores de 14 (catorze)
anos;
14- Cópia da Comprovação de Registro no Conselho ou Órgão de
Classe Regulador da Profissão, quando for o caso;
15- Hemograma completo, Sumário de urina, Glicemia, VDRL, TGO,
TGP e Exame admissional;

16- O candidato convocado deverá apresentar os mencionados
exames, para avaliação médica pré-admissional, a serem analisados
por médicos designados que compõem a Junta Médica Municipal,
conforme Portaria n. 050/2017, de 02 de janeiro de 2017, cuja
avaliação desta junta médica terá cunho de decisão terminativa, após
análise dos exames realizados pelo candidato convocado.
17- Declaração de desimpedimento (Modelo no anexo III);
18- Declaração de Bens e Valores ou apresentação da cópia da
Declaração de Imposto de Renda (Modelo no Anexo IV);
19- Todos os documentos solicitados deverão ser entregues em
cópias autenticadas em cartório;
20- As declarações constantes neste anexo deverão ser entregues
com as devidas firmas reconhecidas em cartório.
21- Conta Bancária, preferencialmente do Banco do Brasil S/A,
Agência Serrita-PE.
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