
 

 

 

CONCURSO PÚBLICO 01/2017 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 01/2019 

 

 

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE CUPIRA, ESTADO DO PERNAMBUCO, no uso de suas atribuições 

legais, e tendo em vista o disposto no art. 37 da Constituição Federal de 1988, na Lei Orgânica 

Municipal, e nas demais leis que regem à espécie e, considerando a homologação do Resultado do 

Concurso Público, objeto do Edital Nº 01/2017, TORNA PÚBLICO A CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS 

APROVADOS,  relacionados no Anexo II deste Edital. Deverão comparecer ao Setor de Recursos 

Humanos da Secretaria de Administração, na Sede da Prefeitura de Cupira/PE, no prazo de 05 (cinco) 

dias úteis, no horário das 08h às 13h, para apresentação, entrega dos documentos e marcação de 

avaliação médica e entrega de exames de saúde pré-admissionais, constante no anexo I deste Edital. 

 

Por fim, apresentar aos convocados os modelos de declarações que deverão ser preenchidas 

adequadamente pelos candidatos, com suas informações pessoais e deverão ser apresentadas no prazo 

acima descrito.  

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA/PE, em 28 de janeiro de 2019. 

 

 

JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO 

Prefeito Municipal 

 



 

 

ANEXO I  

 

RELAÇÃO DE REQUISITOS E DOCUMENTOS NECESSÁRIOS A SEREM APRESENTADOS PELOS 

CANDIDATOS HABILITADOS E CONVOCADOS 

CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 01/2017 

4. DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA INVESTIDURA NO CARGO 

b. Ter a nacionalidade brasileira ou portuguesa e, no caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado 

pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento do gozo dos direitos 

políticos, nos termos do § 1º do art. 12 da Constituição Federal.  

c. Estar em gozo dos direitos políticos.  

d. Estar quite com as obrigações militares, em caso de candidato do sexo masculino.  

e. Estar quite com as obrigações eleitorais.  

f. Possuir os requisitos exigidos para o exercício do cargo, conforme edital.  

g. Ter idade mínima de 18 anos completos na data da posse.  

h. Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo.  

i. O (A) candidato (a), na solicitação de inscrição, declara ter ciência e aceita que, caso aprovado(a), 

deverá entregar os documentos comprobatórios dos requisitos exigidos neste edital e na legislação 

vigente para o cargo/área/especialidade por ocasião da posse.  

2. Por ocasião da posse, o (a) candidato (a) deverá apresentar os seguintes documentos:  

a. prova de ser brasileiro ou gozar das prerrogativas previstas no art. 12 da Constituição Federal;  

b. estar quite com as obrigações eleitorais e, para candidato do sexo masculino, também com as obrigações 

militares (Lei Nº 4.375/1964 e Lei Nº 4.754/1965 e Decreto Nº 57.654/1966);  

c. comprovante de idade mínima de 18 anos;  

d. comprovante de inscrição no CPF;  

e. comprovante de inscrição no PIS ou PASEP, quando houver;  



 

 

f. declaração de não ter sofrido, no exercício de função pública, as penalidades previstas no art. 137 e seu 

parágrafo único da Lei Nº 8.112/1990, e suas alterações; 

 g. declaração de acumulação de cargo ou função pública, quando for o caso, ou a sua negativa;  

h. declaração de bens, na forma da Lei Nº 8.429/1992;  

i. diploma ou certificado, devidamente registrado, de conclusão do grau de escolaridade exigido para o cargo;  

j. registro no Conselho de Classe para o exercício da profissão, quando for o caso; 

k. cédula de identidade; 

 l. declaração de antecedentes criminais relativa aos últimos cinco anos, podendo ser de próprio punho;  

m. certidão de nascimento ou casamento, conforme o caso;  

n. três fotografias 3x4 recentes, de frente e iguais.  

3. A não apresentação dos comprovantes exigidos no item anterior eliminará do concurso público o(a) 

candidato(a) nomeado(a) por falta de cumprimento dos requisitos necessários à posse no cargo e 

ensejará a nomeação do próximo colocado.  

4. Quando convocados, os portadores de deficiência deverão entregar laudo médico original ou cópia 

autenticada em cartório, emitido nos últimos doze meses, atestando a espécie e o grau ou nível da 

deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de 

Doenças (CID-10), bem como a provável causa da deficiência, contendo a assinatura e o carimbo do 

número do CRM do médico responsável por sua emissão. Devem ser anexados ao Laudo Médico 

informações como: nome completo, número do documento de identidade (RG) e CPF.  

5. Consideram-se deficiências aquelas conceituadas na medicina especializada, de acordo com os 

padrões mundialmente estabelecidos e que constituam inferioridade que implique grau acentuado de 

dificuldade para integração social.  

6. Não serão considerados como deficiência visual os distúrbios de acuidade visual passíveis de 

correção.  

7. O candidato portador de deficiência não poderá, após a investidura no cargo, arguir sua condição de 

deficiente para justificar a concessão de licença, readaptação ou aposentadoria por invalidez, 

ressalvados os casos em que ocorrer eventual agravamento da deficiência. 



 

 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 

- Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS); 

- Comprovante de Residência Atualizado; 

- Certidão de Nascimento ou Casamento; 

- Certidão de Nascimento dos Filhos (se tiver); 

- Copia autenticada do Titulo de Eleitor e comprovante de votação da última eleição, se na época já 

possuía 16 anos; 

- Três fotos coloridas 3x4 recentes, de frente e iguais; 

- Comprovação do nível de escolaridade exigido para o cargo pleiteado; 

- Atestado ou Certidão Negativa de Antecedentes Criminais relativa aos últimos cinco anos; 

-  

JUNTA MÉDICA (Avaliação será marcada apos apresentação do candidato) 

 

O candidato convocado deverá apresentar os exames abaixo relacionados, para avaliação médica pré-

admissional, a serem analisados por médicos designados que compõem a Junta Médica Municipal, cuja 

avaliação desta junta médica terá cunho de decisão terminativa, após análise dos exames realizados 

pelo candidato convocado. 

Comum para todos os candidatos: 

- Hemograma Completo, Sumário de Urina, Glicemia, VDRL, TGO, TGP e Exame Admissional. 

Para cargos de Professor (além dos anteriormente especificados): vídeo laringoscopia com laudo 

descritivo; c) Para candidatos maiores de 40 anos, além dos anteriores: Radiografia simples do tórax, em 

PA e perfil, com laudo; e, Eletrocardiograma (ECG), com laudo.  

 

- Todos os Exames devem ter no máximo 60 (sessenta) dias, contados da data de convocação. 



 

 

ANEXO II 

RELAÇÃO DOS CANDIDATOS HABILITADOS E CONVOCADOS DO CONCURSO PÚBLICO EDITAL 001/2017 

CARGO  – AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS 

 

  

 

 

 

 

0CARGO OPERADOR DE MÁQUINA MÉDIA 

CLASSIFICAÇÃO CONVOCADOS INSCRIÇÃO 

1º ADENILSON ANTONIO DA SILVA 179799 

 

CARGO  -  PROFESSOR (A) DE 5ª À 8ª SÉRIE – PORTUGUÊS 

CLASSIFICAÇÃO CONVOCADOS INSCRIÇÃO 

1º EVERALDO DUARTE DA SILVA JÚNIOR 198408 

CLASSIFICAÇÃO CONVOCADOS INSCRIÇÃO 

1º JOSÉ APARECIDO BEZERRA 203664 

2º JHONE EVANGELISTA SILVA 135697 

3º GUTEMBERG PAIXÃO DA SILVA 184203 

4º ANDERSON AUGUSTO DA SILVA 173473 

5º SUELY ENEDINA DUARTE 196414 

6º ANDRÉ LUÍS MONTEIRO CÍCERO 143137 

7º RUBIANAMARIA DA SILVA 193669 

8º THIAGO RODRIGIUES DE OLIVEIRA 247839 

9º TAYLANE ROCHA DA SILVA 157413                                             

32º MICHAEL SILVA DE OLIVEIRA 172957 



 

 

 

 CARGO - PROFESSOR (A) DE 5ª À 8ª SÉRIE – EDUCAÇÃO FÍSICA 

CLASSIFICAÇÃO CONVOCADOS INSCRIÇÃO 

1º PAULO HENRIQUE GOMES DE OLIVEIRA 155600 

2º JÚLIO CÉSAR SILVA SIQUEIRA 164305 

 

 CARGO - PROFESSOR (A) DE 5ª À 8ª SÉRIE – INGLÊS 

CLASSIFICAÇÃO CONVOCADOS INSCRIÇÃO 

1º MAYANNE THAYSE SANTOS DA SILVA 200917 

 

  CARGO - PROFESSOR (A) DE 5ª À 8ª SÉRIE – MATEMÁTICA 

CLASSIFICAÇÃO CONVOCADOS INSCRIÇÃO 

1º SIVONALDO DE MELO SALES 203779 

 

 CARGO - PROFESSOR (A) DE ENSINO INFANTIL DE 1ª A 4ª SÉRIE 

CLASSIFICAÇÃO CONVOCADOS INSCRIÇÃO 

1º ADRIANO CARVALHO CABRAL DA SILVA 193177 

2º CARMEM GEORGIA SIQUEIRA  PATRIOTA 192978 

3º MARIA EDINA SATURNINO PORTO 135376 

4º JOSILENE MARIA DA SILVA 247278 

5º SAMUEL DE LIMA MACÊDO 192700 



 

 

6º VALQUIRIA MARIA DA SILVA 247798 

7º ALINE ALVES DE MELO E SILVA 187103 

8º ARNALDO ALVES DA ANDRADE 199102 

9º CINTIA PATRÍCIA DOS SANTOS ROMÃO 196882 

10º MICHELSON MACÁRIO LIMA 139729 

11º MARIA JORDANIA ARCOVERDE VILELA 167192 

12º BRUNA JÉSSICA DE MACEDO 231606 

13º MOACIR FERNANDO PRUDENTE DOS SANTOS 186450 

14º CRISLANE CAMPOS DA SILVA 201833 

15º MARIA EDUARDA DOS SANTOS 192924 

16º LILIANE FERREIRA SALVAGET 203899 

17º LÚCIA SIMPLÍCIO BEZERRA DA SILVA 193554 

18º MONIKELVIA ROBERTA NUNES DOS SANTOS 133275 

19º JOSÉ BRUNO DA SILVA 135419                                                   

165º GENI APARECIDA DA SILVA JUSTINO 135668 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO III   

(MODELO DE DECLARAÇÃO) 

 

DECLARAÇÃO DE DESISTÊNCIA 

 

(NOME COMPLETO), nacionalidade, estado civil, profissão, portador (a)da cédula de identidade RG nº 

(número do RG), inscrito no CPF/MF sob o nº (número do CPF), endereço de residencia, DECLARA por livre 

e espontânea vontade e sem nenhuma coação, que desiste de tomar posse no cargo publico em que houve 

a aprovação e convocação no Concurso Público nº 01/2017 realizado pela Prefeitura Municipal de 

Cupira/PE, para maior clareza, firmeza da verdade assino e dato a presente declaração. 

 

Cupira/PE, (dia) de (mes) de (ano). 

 

___________________________ 

DECLARANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO IV 

(MODELO DE DECLARAÇÃO) 

 

DECLARAÇÃO DE VÍNCULO 

 

(NOME COMPLETO), nacionalidade, estado civil, profissão, portador (a) da cédula de identidade RG nº 

(número do RG), inscrito no CPF/MF sob o nº (número do CPF), endereço de residência, DECLARA PERANTE 

O MUNICIPIO DE CUPIRA/PE, que de acordo com o art. 37, XVI, da Constituição Federal de 1988, que 

possuo os vínculos, baixo descriminados: 

 

MUNICÍPIO/ESTADO CARGO MAT. VÍNCULO HORÁRIO 

     

     

 

(  ) 1.  Não possuo vínculos. 

 

Em firmeza da verdade assino e dato a declaração acima. 

 

Cupira/PE, (dia) de (mês) de (ano). 

 

___________________________ 

DECLARANTE 

 



 

 

ANEXO V 

 

(MODELO DE TERMO DE COMPROMISSO) 

 

TERMO DE COMPROMISSO 

 

NOME COMPLETO), nacionalidade, estado civil, profissão, portador (a) da cédula de identidade RG nº 

(número do RG), inscrito no CPF/MF sob o nº (número do CPF), endereço de residência, DECLARA por livre 

e espontânea vontade sob as penas da Lei que não existe qualquer impedimento de ordem legal ou ética e 

inexiste qualquer incompatibilidade, para o exercício do cargo publico de (descrever o cargo em que foi 

aprovado), referente a aprovação do Concurso Público, regido sob o Edital nº 01/2017, realizado pela 

Prefeitura Municipal de Cupira/PE. 

 

 

Cupira/PE, (dia) de (mês) de (ano). 

 

___________________________ 

DECLARANTE 

 

 

 

 


