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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAçÃO E FINANÇAS

70 EDTTAL DE CONVOCAçÃO PARA NOMEAçÃO DO CONCURSO pÚBLtCO

MIINICIPAI DF SÃÔ BFRNÂRDO/MÂ - FDITÂI NO OO,I/?O17

"Dispõe soóre a sétima Convocação para

nomeação em cargo público do Concurso

Público Edital 01/2017, para cargos da

Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria

Municipal de Administração e Secretaria

Municipal de Educação, Ciência,
Tat,aalaaiq a cl4 atr}eqc

providências."

O PREFEITO MUNICIPAL DE SAO BERNARDO, Estado do Maranhão, Sr.

João lgor Vieira Carvalho em conjunto com as Secretarias Municipais de

Administração, no uso de suas atribuições, e:

CONSIDERANDO o disposto no art. 37, inciso ll da Constituição Federal, que

determina que a investidura em cargo público seja precedida de aprovaçâo em

concurso público de provas ou provas e títulos;

CONSIDERANDO a Lei Municipal no 727 de 05 de setembro de 2017, que

Dispôe sobre a criação de cargos de provimento efetivo do quadro permanente do

Poder Executivo do Município de São Bernardo e dá outras providências;

CONSIDERANDO a homologação do resultado final do CONCURSO

PUBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS DO QUADRO DE EFETIVOS DA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDOiMA - EDITAL DE ABERTURA NO.

^nE^^1ta^41 
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CONSIDERANDO os Princípios Constitucionais da Legalidade,

lmncssoalidadn [\rlnralidada Puhlinidada e Ffieiêneia dns Atns Adminintrativos.

CONSIDERANDO a abertura de vagas em cargos públicos do Poder Executivo

do Município e, considerando, a existência de candidatos aprovados e classificados

no concurso público Edital no 0112017,

RESOLVE:

CONVOGAR os candidatos aprovados e classificados relacionados no Anexo I

deste Edital com vistas à nomeação para os cargos efetivos, observadas as seguintes

L:UÍ rUrçLrCS.

1. DA ENTREGA DOS DOCUMENTOS:

1.1. Os candidatos relacionados no Anexo I do presente Edital, deverâo comparecer,

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

particular com Íirma reconhecida em cartório, no período de 16 a20 de março de 2020,

segunda a sexta feira, das 08:00hs às 12:00hs, na recepçâo da Prefeitura Municipal

de São Bernardo/MA, localizada na Praça Bemardo Coelho de Almeida, 863 - Centro,

São tsernarcloiMA, para apresentação e entrega dos documentos constantes no

do Concurso Público Municipal, páginas 2 e 11

f .i.'t. Não serão recebidos documentos de forma parcial, sendo que a faita de

q'_!a!qr_!e!' dOeUrylentO aênstante nO A_ney4 ll a.aarrolará n nãn nr rmnrimanln r{a

exigência do item "1. í.", deste Edital.

1.1.2. O não comparecimento no prazo legal implicará a renúncia tácita do aprovado

nnnrrrrnar{n a nírncê^r ranlêmanlc a ncrda r{n r{irailn à nnmaanãn 
^a\ 

ant,:.t\ nara n nr ral

foi aprovado.
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1.1.3. Os documentos constantes no Anexo ll somente serâo

anrcscntacãn dn nrininal n ar rtanlicados nelnc sen idoras nirhlicns

recebimento dos documentos dos candidatos.

aceitos mediante

hahilitadns nara n

2. DOS EXAMES MEDICOS

2.'t. Os candidatos deverão comparecer o período de í6 a 20 de março de 2020,

segunda a sexta feira, das 07:30h às 16:00h, no Hospital Municipal Felipe Jorge,

localizado na BR/MA 034, KM 01, baino Abreu, Sâo Bernardo/MA ou em qualquer dos

Postos de Saúde locallzados na Sêde do lt4unieíplc 2zrz rezlizzçác Co evane nédlco

admissional, munidos dos exames de saúde pré-admissionais constantes no Anexo

lll, deste Edital, perante à Junta Médica OÍicial do Município de São Bernardo/MA, ou

pêrante qualquer médico que estejam atendendo nos locais indicados, que avaliará a

aptidão física e mental para o exercício das atribuiçôes do cargo, sob pena de renúncia

tácita do aprovado convocado e, consequentemente, perda do direito à nomeação ao

cargo para o qual foi aprovado.

2.2. Não serão admitidos os exames médicos exigidos no Anexo lll que tenham sido

realizados há mais de 60 (sessenta) dias, contados da publicação do presente Edital.

2.3. Aos candidatos portadores de necessidades especiais convocados neste Edital,

além de atenderem ao que determina o item 2.'1, deverão aprêsêntar laudo médico,

conforme especificações constantes no item X - 10.3 -"a" e 10.4. do EDITAL DE

coNcuRso PÚBltco N.- oo1/2017.

3. DA NOMEAçÃO

3.1 . Cumpridas as exigências no que concerne à entrega de documentação e exames

médicos admissionais, nos itens "1" e"2" deste Edital, para preenchimento de vagas

eÍetivas constantes do quadro da Prefeitura Municipal de São Bernardo/MA, o

candidato deverá se fazer presente na sede da Prefeitura Municipal e nas Secretarias
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para a qual foram designados a partir do dia 0110412020, para fins de receber o

dncr rmcntn de Pnqsa ê ÊnÍrâr cm Fyprr:ícin r{n Carao Pírhlir:n rcsner:tivamenle

3.1.1. Não será nomeado o candidato que ocupa duas ou mais matrículas como

professor, uma de professor com carga horária de 40hs ou mais, uma de professor e

outro cargo técnico, ou esteja em situação ilegal de acúmulo de cargo público, salvo

se no ato da apresentação dos documentos o candidato apresente o protocolo original

do pedido de exoneração de um ou mais dos cargos que ocupa.

3.1.2. Para fins de acumulação ilegal de cargo público, será considerado as matriculas

existentes no Município de qualquer dos Estados da Federação ou de qualquer dos

Estados e da União, suas Autarquias, Empresas Públicas e Fundações.

4. DA PUBLICAÇÃO

4.1.1. O presente Edital de Convocação, com a relação completa dos

CONVOCADOS, estará publicada no Diário OÍicial do Município e divulgado na

lnlêrnêi, nn P4rt2l d2 Tr2n9n2rênqia dn f,rlr rnir'íni4, n4 4n{4r4çn 4l4trônir.n

http.//saobernardo. ma.oov. br e no ouadro de avisos da Secretaria Municipal de

Administração e Secretaria Municipal de Educação

4 1 2 Ê de inleira resnonsahilidadc do candidatô â srâ omissão oranlo ao otte fnr

publicado ou divulgado.

4.í.3. Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as

dicnns.inÂc< am nnntrárin

5. DAS DTSPOSTçÕES FTNATS

5.1. lntegram o prêsente Edital: ANEXO I RELAÇÃO DE CANDTDATOS

rrr'rlt\ r^rr 
^ 

nr.\e. 
^ 

ÀtEvr1 ErEt 
^r\^r\

r\Er\ ^arr rrrEÀtT^c 
^tErrEcQ ^ 

ot^C\ r)^o^

NOMEIAçÃO; ANEXO III - RELAÇÃO DE EXAMES ADMISSIONAIS; ANEXO IV -

MODELO DE DECIÁRAÇÃO NEGATIVA DE EXONERAçÃO A BEM DO SERVIçO
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PÚBLICO; ANEXO V . MODELO DE TERMO DE DISPONIBILIDADE PARA

CI IÍ\i|PFIIÂ/|FNTÔ DF N,ARGA HÔRÁRIA. ANFXÔ \/I - Í\iIÔDFI Ô DF DFCI ARACÃO

DE NÃO SÓCIO GERENTE/ADMINISTRADOR DE EMPRESAS VINCULADAS A

ADMINISTRAÇÃO PÚE]-ICR Íl/lUNICIPAL; ANEXO VII - MODELO DE DECLARAÇÃO

DE BENS; ANEXO Vilr - MODELO DE DEC|ÁRAÇÃO DE NÃO ACUMULAÇÃO

ILEGAL DE CARGO PUBLICO.

+* lç-l 6 L
JôÃo rcoR vrErRA cARvALHo

PREFEITO MUNICIPAL

MANOEL DE JESUS SILVA DE SOUSA

SEC. MUN. DE ADM. E FINANçAS

tl-iarT^ arr 
^

Gabinete do Prefeito Municipal de Sáo Bernardo, Estado do Maranhão aos 10 de

março de 2020.
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EST.A.DO DO MARANHÃO
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO

CNPJ Nq 06.125.389/0001-88

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANçAS

RELAçÃO DE CANDTDATOS CONVOCADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

. FISIOTERAPEUTA

SECRETARTA MUNTCTPAL DE EDUCAÇÃO

MOTORISTAI

CL coNvocADo INSC CARGO RESULTADO

20 YARLLEY RODRIGUES DE SOUSA 679 FISIOTERAPEUTA CLASSIFICADO

CL coNvocADo INSC CARGO RESULTADO

CRISTIANO MOTA DA SILVA 6.706 MOTORISTA APROVADO

2' SIDINEY SILVA CARVALHO 7.375 MOTORISTA APROVADO

SECRETARIA DE ADMI NISTRAçÃO

AGENTE ADMINISTRATIVO

CL CONVOCADO tNsc RESULTADO

1 KEVANIO DA SILVA SOUZA 3.866 APROVADO

2' ROSANGELA MARIA ROCHA OLIVEIRA 1.922 AGENTE

ADMIN ISTRATIVO

3' ADAILTON LIMA PORTO 1.655 AGENTE

ADMINISTRATIVO

APROVADO

4' TA|S SILVA CARVALHO 4.698 AGENTE

ADMINISTRATIVO

APROVADO

RUYTER SILVA LEITE JUNIOR 2.023 AGENTE

ADMINISTRATIVO

APROVADO

ANEXO 1

CARGO

AGENTE

ADMINISTRATIVO

APROVADO
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6' WANESSA LIRA DE OLIVEIRA 7 092 APROVADO

7' WILBERTH CASTRO DA SILVA 3.8í 5 AGENTE

ADMINISTRATIVO

APROVADO

8' RENATO DAMASCENO SILVA 5.964 AGENTE

ADMINISTRATIVO

APROVADO

SEoRETARTA MUNTCTPAL DE ADMTNTSTRAÇÃO

ANALISTA TRIBUTARIOa

CL coNvocADo CARGO RESULTADO

BRUNA RIBEIRO DAS NEVES DE

SOUSA

467 ANALISTA

TRIBUTÁRIO

)llt, .i \ , '\
óÂo rcon vrelRÂ caRvÂLHo

PRÉFEITO MUNICIPAL

,j-

SEC. MUN. OE ADM. E FINANÇAS

PORTARTA N" 407/2019

AGENTE

ADMINISTRATIVO

INSC

APROVADO

MANOEL DE JESUS SILVA DE SOUSA
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r trÊrr^ rrAII tr,^,\\' II

RELAÇÃo DE DocuMENTos NEcESSÁnros peRa ruouelçÃo

6. Original e fotoópia de Certidão Negativa de Demissão ou Exoneração a Bem

do Serviço PúblÍco (conÍorme alinea "o" do Ítem 2.1. do EdÍtaÍ no 0112017,

conforme Anexo lV deste Edital;

7. Original e fotocópia de Atestado Médico comprovando higidez física e mental

expedida pela Junta Médica do Município, exclusivamente para esse fim,

1. 02 (duas) fotos 3x4 recentes;

2. Original e fotocopia da Carteira de ldentidade ou CNH, legível, (em caso de

brasileiro naturalizado ou de naturalidade portuguesa, estar em

conformidade com o inciso ll e §ío do arl. 12 da Constituição da República e

do Decreto no 70. 436172);

9. lrlrvÍÍrdl rt lv(ví{rÍrtd {Jri vÉt Í.Í!lãv ql7 \{uÍ(ã!,dv EwÍtvt dí \íJLÍÍtÍvííÍÍtt ãll çét u uv

item 2.1. do Edital n" 0112017't que deve ser solicitada no Cartório Eleitoral ou

via intemet, no sitio do wvw.tse,ius br/eleitor/servicos/cidadao, ou ainda

apresentar original e ópia de votação do 20 turno das eleiçôes 2018;

4. Original e fotocopia do Certificado de Reservista (para candidatos do sexo

masculino, conforme alínea 'd' do item 2. í . do Edital no O1l2O17',

5. Original e fotocópias de Certidão de Antecedentes Criminais, conforme alínea
-i" do item 2.1 . do Edital no 01/20'17, das:

a) Justiça rst=du=!, qrre 4!er7e sel 3clic!t2d2 nz Conzrco enn que o candidato

residiu nos últimos 5 anos;

h) .!r rstiça trlnitnral, qr !e pode 941 qmilid2 atravfs 414 in!4rne!, no encle!'eço

www.tse. ius. br/eleitor/servicos/certidoes/certidao-de-crimes-eleitorais e.

c) Justiça Federal, que pode ser emitida através de internet, no endereço

http: //portal.trf f . ius. br/ServicosiCertidao/.
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conforme alínea'g' do item 2.1. e conforme alínea'a'do item 10.3. do Edital

no O1l2O17 . nhtidn mpdianta anrasentacão dns eyamcs máríinns .nnctântÊs nn

Anexo lll deste Edital;

8. Comprovação da Escolaridade exigida para o cargo ao qual se inscreveu,

mediante apresentaçâo de original e fotocópia de Certificado de Conclusão de

Curso, bem como outros documentos exigidos no Anexo ll do Edital no 0112017;

9. Original e ópia de Comprovante de Escolaridade através de Diploma e/ou

Certificado registrado peb Órgão competente e Histórico Escolar;

íÍt í'Ánia rlac êartifi;.aá;ro r{a narlininanâ;r anr .^r rrono r{a íarrnanÃac r.nn+inrradac

extensão e aperfeiçoamento, cápacitação, seminários ou congressos, com

carga horária mÍnima de 40hs, expedido nos últimos 5 anos (somente para para

os cargos de professor);

'1 1. Original e fotoópia de Termo de Disponibilidade para cumprimento de carga

horária, conforme modelo constante do Anexo V deste Edital;

12. Original e Íotocópia de Declaração de que não é sócio- gerente/administrador

r{a aanracao rrinalladac à 
^,|á;âiôrrâ^âa 

Dr',hl;aa lt' '^:^;^ôl ^^áí^.Éô 
6^.1ôl^

constante no Anexo Vl deste Edital;

13. Original e ópia de Declaração de Bens, conforme modelo constante no Anexo

Vll deste Edital;

l4.Original e ópia de Declaração de não Acumulação llegal de Cargo Público,

conforme aliena'h" do item 2.1. do Edital no 0112017, conforme modelo

constante no Anêxo Vlll deste Edital;

í Ã íaÁniâ â;r naéãa ,{ô ^^h1â ^,.rrÍôÍr+ôrl..rr.r+â oalária da Aanaa ân Araâaona n, r

Banco do Brasil - Agencia São Bernardo/MA;

l6.Original e cópia da Certidâo de Nascimento ou Casamento;

'17. Original e ópia da Certidão de Nascimento de filho menor de '14 anos de idade

se houver;

18. Copia do numero de PIS/PASEP caso possua;
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AN trr\L, lll

EXÂME
SAÚDE.

MÉDrco ADMrssroNAL E DA AeRESENTAçÃo oos EXAMES DE

1. Os candidatos convocados deverão comparecer ao exame médico admissional
munido dos exames de saúde abaixo listados:

Parasitologia de fezes;

Hemograma completo;
Lipidograma total;

Glicemia de jejum;

Exame de hanseníase (baciloscopia):

Sorologia para lues;

Raio X do tórax;
Eletroencefalograma;

Ecodopplercad iograma;

Atestado de sanidade mental (fornecido por psiquiatra)

2. Arealizaçào dos exames é de responsabilidade do candidato

3. Somente será investido em cargo público o candidato que for julgado apto física e

admissional, de caráter eliminatório, a ser realizado pela Junta Médica OÍicial do
MunicÍpio.

o

?

a

a

a

a

a

a

a

a
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ANEXO IV

( MODELO)

DECLARAçÃO NEGATIVA DE EXONERAÇÃO A BEM DO SERVIçO PÚBLICO

Eu, (qualificação comoleta),
portador(a) do RG no SSP/_, inscrito(a) no CPF/MF sob o no

_, residente e domiciiiaeio na

no , baino , cidade DECLARO NÃO TER SIDO
DEMITIDO(a) por justa causa por ato de improbidade ou exonerado(a) a bem do

serviço público, em decorrência de processo administrativo ou judicial.

Ciente da implicaçáo constante no item 10.8. do Edital do Concurso Público no

00112017. por ser verdade. Íirmo a oresente declaragão.

São Bernardo - MA de de2020.

Candidato
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ANEXO V

(rvroDELO)

MODELO DE TERMO DE DISPONIBILIDADE PARA CUMPRIMENTO DE CARGA
HORÁRIA

Eu, , (qualificacão comoleta),
portador(a) do RG no SSP/_, inscrito(a) no CPF/MF sob o no

Ciente da implicação constante no item 10.8. do Edital do Concurso Público no

00112017, por ser verdade, firmo a presente declaração.

São Bernardo - MA de de 2020.

Candidato

,r"@' 
residente e domiciliXtJftRo 

p"r" o. d"u,do. rr.
e efeitos legais que tenho disponibilidade para cumprimento de carga horária integral
exigida por minha atividade funcional.
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ANEXO VI

(MODELO)

MODELO DE DECLARAÇÂO DE NÃO SOC|O GERENTE/ADMTN|STRADOR DE
EMeRESAS vrNcuLADAS A ADMINISTRAçÃo pueLtca MUNtclpAL

Eu, (qualificaçáo comoleta),
portado(a) do RG no SSP/_, inscrito(a) no CPF/MF sob o no

residente e domiciliado na

no , bairro , cidade DECLARO iunto ao Município
de São Bernardo - MA, que não sou sócio gerente/administrador de empresas que

mantenham vínculo com a Administração Municipal.

Ciente da implicação @nstante no item 10.8. do Edital do Concurso Público no

OO112O17. oor ser verdade. firmo a gresente declaragão.

São Bernardo - MA de de 2020.

Candidato
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ANEXO VII

(MODELO)

MODELO DE DECLARAçÃO DE BENS

Eu, (aualificaÇão completa),
portador(a) do RG no SSP/_, inscrito(a) no CPF/MF sob o no

_, residente e domiciliado na
no_, bairro _, cidade
que até a presente data:

( ) nâo possuo bens a declarar.

DECLARO nos termos da lei,

( ) Possuo bens a declarar, conforme segue abaixo:

Ciente da implicação constante no item 10.8. do Edital do Concurso Público no

00112017, por ser verdade, Íirmo a presente declaração

Qãn aarnarrlzr n/| 
^

À Aà an'>^

VALOR R$RELAÇÃO DE BENS

Candidato
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ANEXO VIII

(MODELO)

MODELO DE DECLARAçÃO OE NÃO ACUMULAçÃO/ACUMULAçÃO DE CARGOS, EMPREGOS
OU FUNçÔES PÚBLICAS

Frr lot)eliiicAcÁo comolête\ ooíadoría'l cio RG no

SSP/_, inscrito(a) no CPF/MF sob o no
residente e domicilrado na no_, baino cidade

b) cuja iomada de trabalho é de _as _ horas, com cerga
horária semanal de horas

Deciaro sob pena de responsabilidade, para fins de acumulaÉo remuneracja que sou aposentado(a) e
exercia o cargo/emprego/funÉo pública de prestava sêrviços

coNsTlTUlÇAo t'EDERAL

Dcclaro, ainda, quc tomei conhccimento do inteiro teor das normas acima relacionadas, que estou ciente dc qüc cstarei

suieito às penalidades previstâs enr Lci, caso venha a incorrer enl acunrulação ilegal, durante o exercicio da função parí
a qunl fui nomeâdo(a).

Ciente da implicaçáo constante no item 10.8. do Edital do Concurso Público no 001/2017, por ser

f,e&, re svv,o, qlav

, DECLARO quê, presentemente:

( ) Não êxerço em acumulaÉo remunerada qualquer outro Cargo, Emprego ou Função Públice, no
âmbito dâ Administraçáo Pública Federal, Estadual e Municipal, abrangendo Autarquias, FundaçÕes,
Empresas Publtcas, §octedade de Economre Mrstâ, suas subsrdiaÍras e sociêdades controladas drreta
ou indirêtamente pelo Podêr Público.

( ) Exerço o(s) cargo(s) público(s), íunção(es) ou emprego(s) abaixo:

a) cuja jomada de trabalho é de 

-as - 
horas, com carga

h^rá.iâ êôôâ^âl .lô h^.âê.

'A,L 37. A oddinisttoçào público direta e indireto de quolquerdos Poderes do UDiiio, dos Estados, do Distilo Fede|ol e dos

l,lunicíplos obedeení aos princípios dc lêgdlidddc, impe§,dlidod., morolidode, puhlitidode e 4iciência e, tombéÍn, oo segúinte:

(-.)
XVI - é wdodo o odtmuloção Emurremdo de @tgos públicos, exceto, gudndo hower compotibtliddde de honlttos observodo ent

quolquer coso o disposto no incifi Xt: d) o de dois cargos de pmÍessoc b) a de um cargo de prg[eJ§pr com ottro, téaico ou

clentíÍico: c) o de dois cotgos ou .mwpgos ptiwlivos de proli§iionois de soúde, com üofisões rcgulomentodos;

XVlt - o proiblção de ocumulor eslende-sc o emprcgos e funções e abmnge avtarqüia§. Jundoçoes. emprcsos públicos, sociedodes

de economlo mista, suos subsldlórlos, e socldddes confidodas, dircto ou indiretünehte, pelo poder público;
(...)

§ lO. É vedodo a pcrccpção §multôned de prov.itos de orysentddoria decorentes do orL,lO ou dos o'Ís.42 e 142 com o

remunemçio ile arpL emprego ou Iunçào pública, ressalvodos os corgos ocurnulátÉis na fonno desta Con§ítulçào, os corgos

eletlvos e os catgos êm comis§ão dcclomdos crh lei de llvre nomelVio e exonefttçào.'


