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ESTADO DO PAR Á  

CÂMARA MUNICIPAL  

MUNICÍPIO DE SANTARÉM NOVO  
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO E NOMEAÇÃO N° 02/2018 
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2018 - CMSN 
  
O SR.JOSÉ NAZARENO MODESTO COSTA, Presidente da Câmara Municipal de Santarém Novo, no uso de 
suas atribuições legais e regimentais, e considerando o disposto no art. 37, inciso II da Constituição 
Federal, determinando que a investidura em cargo público seja precedida de aprovação em concurso 
público de provas ou provas e título se considerando, também, a homologação do resultado do Concurso 
Público nº 001/2018, para provimento de vagas em cargos efetivo de níveis fundamental, médio e superior 
da Câmara Municipal, CONVOCA  o terceiro candidato classificado, o Senhor  CRISTIANO DA ROCHA 
NEGRÃO  relacionado nesse Edital, com vistas à nomeação  para o cargo efetivo de VIGIA , observadas as 
seguintes condições: 
 
1. DA ENTREGA DOS DOCUMENTOS E ASSINATURA DO TERMO DE INTERESSE NA VAGA: 
1.1 -O candidato, relacionado no item 1.2deste Edital, deverá comparecer Câmara Municipal de Santarém 
Novo, sito Rua Lauro Sodré, s/n, Centro, Município de Santarém Novo, no horário de 08h00min as 
12h00min, no período de 31a 07 de Janeiro de 2019, pessoalmente, ou por intermédio de procurador, 
mediante procuração pública ou particular com firma reconhecida em cartório para entrega dos 
documentos relacionados no item 1.3 deste Edital. 
a) Não serão recebidos documentos de forma parcial, sendo que a falta de qualquer documento constante 
no item 1.3deste Edital acarretará o não cumprimento da exigência do item "1", deste Edital. 
b) O não comparecimento no prazo legal implicará a renúncia tácita do aprovado convocado e, 
conseqüentemente, a perda do direito à nomeação ao cargo para o qual foi aprovado. 
 
 
 
1.2–Relação da documentação exigida para nomeação, conforme item 14.1 do Edital nº 001/2018 – CMSN, 
apresentada em cópia acompanhada de original ou autenticada por Cartório: 
a) Comprovação de escolaridade exigida para o cargo (certificado, diploma, declaração escolar ou 
equivalente); 
b) Documento de Identidade (RG); 
c) CPF; 
d) Certificado Militar ou Reservista; 
e) Título de Eleitor e comprovação de quitação eleitoral; 
f) Certidão de Nascimento ou Casamento; 
g) Certidão de Nascimento do (s) filho (s) até 24 anos; 
h) Carteira de Vacinação do filho (s) até 07 anos; 
i) Comprovante de endereço.  
 

2. DOS EXAMES MÉDICOS: 
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2.1 - O candidato deverá comparecer na Câmara Municipal de Santarém Novo, sito Rua Lauro Sodré, s/n, 
Centro, Município de Santarém Novo, no horário de 08hr00min as 13h00min, para realização do exame 
médico admissional, munidos dos exames de saúde pré-admissionais constantes no item 2.2 deste Edital, 
perante à Junta Médica Oficial designada pela CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO, que avaliará a 
aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo, sob pena de renúncia tácita do aprovado 
convocado e, conseqüentemente, perda do direito à nomeação ao cargo para o qual foi aprovado.  
2.2 – Exames pré-admissionais: 
a) Eletrocardiograma com laudo; 
b) Hemograma completo com contagem de plaquetas; 
c) Glicemia em jejum; 
d) Lipidograma Total (Colesterol Fracionado e Triglicérides); 
e) Sorologia para lues (VDRL); 
f) Sorologia para Chagas; 
g) Grupo Sanguíneo e fator RH; 
h) Urina rotina (EAS); 
i) Laudo de sanidade mental emitido por psiquiatra (com carimbo do psiquiatra); 
j)P.S.A - somente para os homens (idade acima de 45 anos); 
k)Raio X de tórax em PA - com laudo; 
l) Parecer oftalmológico com acuidade visual; 
m) Parecer otorrinolaringológico com audiometria; e 
n) Parecer cardiológico (idade acima de 45 anos). 
2.2.1 -Não serão admitidos os exames médicos exigidos no item anterior que tenham sido realizados há 
mais de 60 (sessenta) dias, contados da publicação do presente Edital. 
 
3. DA NOMEAÇÃO 
3.1 - Cumpridas as exigências no que concerne à entrega de documentação e exames médicos 
adimensionais, nos itens "1" e "2" deste Edital, para preenchimento de vagas efetivas do quadro da 
Câmara Municipal, o candidato deverá se fazer presente na solenidade oficial de nomeação que ocorrerá 
no Auditório da CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO às 09:00 horas, no dia 26 de dezembro de 
2018. 
 
4. DA PUBLICAÇÃO 
4.1 - O extrato do presente Edital de Convocação estará publicado no Diário Oficial do Estado do Pará e 
divulgado, na íntegra, no endereço eletrônico www.institutoagata.com.br e no quadro de avisos da 
Câmara. 
 
4.2 - É de inteira responsabilidade do candidato a sua omissão quanto ao que for publicado ou divulgado. 
 
4.3- Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
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Santarém Novo (PA), 31 de Dezembro de 2018.   
 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO  
JOSÉ NAZARENO MODESTO COSTA  

Presidente 
 
 


