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 préadmissional, 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 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

( ) 1. Não possuo vínculos.

Em firmeza da verdade assino e dato a declaração acima.

Cupira/PE, (dia) de (mês) de (ano).

___________________________
DECLARANTE

HORÁRIO

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

