Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Areal
Gabinete da Prefeita
Praça Duque de Caxias nº 39–Centro–Areal/RJ–Tel.: (24)2257-3919–Cep.: 25.845-000
Email: governoareal@gmail.com
Site: www.areal.rj.gov.br

PORTARIA Nº 367/2013/GP

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE AREAL, no uso de suas atribuições
legais,

CONVOCA, os concursados relacionados no anexo desta Portaria, para se
apresentarem no período de 10 a 14 de junho de 2013, na Secretaria de
Administração da Prefeitura Municipal de Areal, situada na Praça Duque de
Caxias nº 39 - Centro – Areal /RJ, no horário de 09 às 16 horas, munidos dos
seguintes documentos:

-

-

-

-

-

ITEM – DOCUMENTOS
2 (duas) fotos 3 x 4;
Cópia do Título de Eleitor, bem como comprovante de estar em dia com a
Justiça Eleitoral;
Cópia do CPF;
Cópia do PIS/PASEP;
Cópia da Carteira de Trabalho da Previdência Social (CTPS);
Cópia do documento de Identidade de reconhecimento nacional com foto;
Cópia do Certificado de Reservista (para os candidatos do sexo
masculino);
Cópia da Certidão de Nascimento ou Casamento;
Cópia da Certidão de Nascimento e comprovante de frequência escolar
dos filhos menores de 18 anos e cópia da caderneta de vacinação para os
menores de 5 anos;
Cópia do Comprovante de Escolaridade exigida para provimento do cargo
pretendido, adquirido em instituição de ensino oficial ou legalmente
reconhecida pelo MEC;
Para o cargo de Professor: Histórico escolar comprovando a conclusão de
curso com carimbo do estabelecimento de ensino e comprovação de
autorização do Diretor ou Diploma registrado;
Para o cargo de Motorista: Carteira Nacional de Habilitação (CNH) dentro
do prazo de validade e de categoria exigida no Anexo I do Edital nº
001/2009;
Cópia do Comprovante de Residência;
Certidão Negativa Criminal;
Declaração contra ao exercício ou não de outro cargo (acúmulo de cargo),
emprego ou função pública, nos termos do inciso XVI, alíneas “a”,“b” e “c” e
inciso XVII do artigo 37 da Constituição Federal;
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-

-

Laudo médico expedido pela perícia médica municipal ou médico do
trabalho designado pelo município, considerando o candidato apto física e
mentalmente para o exercício do cargo, sendo que os exames necessários
a expedição do laudo, correrão por conta do candidato;
Comprovante de experiência ou habilitação para o cargo conforme exigido
no ANEXO I deste Edital nº 001/2009;
Certificado de conclusão de curso de informática ou de especialização
conforme exigido no ANEXO I deste Edital nº 001/2009.
A documentação será entregue por meio de cópias autenticadas legíveis,
sendo facultada à Administração Municipal, proceder à autenticação, desde
que sejam apresentados os documentos originais.
Será realizada, para os candidatos a serem empossados, avaliação da
aptidão física e mental, que deverá envolver, dentre outros, exames
médicos e complementares que terão por objetivo averiguar as condições
de saúde apresentadas pelos candidatos, face às exigências das
atividades inerentes ao cargo, cujo as despesas relativo aos exames
ficarão a cargo do candidato.
No caso dos portadores de necessidades especiais será verificada também
a compatibilidade de sua deficiência com o exercício das atribuições do
cargo pretendido. Esta avaliação será composta por perícia médica do
município ou por médico do trabalho designado pelo município, que irá
avaliar a sua condição para o cargo e sua condição física e mental.
Os candidatos empossados, serão submetidos ao estágio probatório, pelo
período de 03 (três) anos, a contar da data da posse.
A Secretaria de Administração empregará a avaliação especial sobre o
desempenho do servidor em estágio probatório, considerando os
dispositivos constitucionais e a lei própria de avaliação
Os candidatos empossados, somente terão direito à progressão ou
promoção após cumprido o período do estágio probatório.

Waldeth Brasiel Rinaldi
Prefeita
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ANEXO PORTARIA Nº 367/2013/GP – fls. 001

RELAÇÃO DE CANDIDATOS PARA CONVOCAÇÃO DE ACORDO COM
O RESULTADO FINAL DO CONCURSO PÚBLICO NO EDITAL Nº. 01/2009.

Inscrição
7578
6326
3637
9248

Candidato
Tarciso Feijo da Silva
Vanessa da Fonseca Caposse
Ariana Flávia de Souza Siqueira
Eliane Alves Lourenço Paula

Cargo
Enfermeiro Plantonista
Enfermeiro Plantonista
Enfermeiro Plantonista
Agente Comunitário USF Alberto
Torres – Subunidade Fazenda
Velha

Waldeth Brasiel Rinaldi
Prefeita
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