ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

GABINETE DO PREFEITO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 003/2020

“Dispõe sobre a convocação de candidatos
aprovados no Concurso Público Municipal - Edital
001/2019”
O PREFEITO MUNICIPAL DE LAJES, no uso das atribuições
legais, conferidas pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica deste
Município, com fundamento na Lei nº 804/2018, faz a
CONVOCAÇÃO dos candidatos abaixo relacionados, classificados
no Concurso Público Municipal, homologado em 23 de Agosto de
2019.
1. Os candidatos convocados em anexo deste Edital deverão
comparecer ao Departamento de Pessoal e Recurso Humanos desta
Prefeitura, no endereço: Rua Ramiro Pereira da Silva, 17 – Centro,
Lajes/RN, Edifício Sede da Prefeitura de Lajes, no prazo máximo de
30 dias, a contar desta publicação, apresentando todos os documentos
abaixo relacionados, cópias e os originais e exames médicos,
conforme item 5.1 do Edital de Abertura do Concurso Público. Abaixo
segue a lista da documentação necessária:
a) Documento de identificação com foto (Carteiras expedidas pelas
Secretarias de Segurança Pública ou Carteira nacional de habilitação).
b) Carteira de trabalho e previdência social;
c) Comprovante de residência atualizado (tolerância de três meses da
data desta publicação);
d) Cópia autenticada de certificado de escolaridade, para comprovação
de grau de escolaridade exigido para o cargo, conforme estabelece o
Anexo I deste Edital;
e) Estar quite com as obrigações eleitorais mais título de eleitor;
f) Comprovante de titularidade de conta bancária (pode ser feito por
termo de abertura de conta bancária, cópia do cartão de acesso à conta
etc.);
g) Duas fotos 3 x 4 atuais;
h) Comprovante de união estável, caso casado (a). Caso não casado,
certidão de nascimento;
i) Certificado de Reservista ou de dispensa de incorporação, em caso
de candidato brasileiro do sexo masculino;
j) Comprovante de inscrição no PIS/PASEP: Encontra-se o
comprovante do PIS na Caixa Econômica Federal, o comprovante do
PASEP encontra-se no Banco do Brasil. Não será necessário tal
documento em caso de primeiro emprego;
k) Ter aptidões físicas e mentais para o exercício das atribuições do
cargo e função, comprovado através da entrega do atestado ASO
(Atestado de Saúde Ocupacional), original, expedido por Médico do
Trabalho;
l) Atestado de saúde mental, original ou cópia autenticada, expedido
por Psiquiatra;
m) Haver sido aprovado e classificado no Concurso Público;
n) Ter idade mínima de dezoito anos completos na data da
contratação;
o) Declaração de não estar cumprindo sanção por inidoneidade,
aplicada por qualquer órgão público ou entidade da esfera federal,
estadual ou municipal;
p) Declaração de que possui ou não possui vínculo com a
administração direta ou indireta da União, Estados ou outros
Municípios e empregado ou servidor de suas subsidiárias e
controladas.
q) Declaração do Conselho de Classe, que está apto para exercer a
profissão, nos casos exigidos para a ocupação do cargo;
r) Declaração ou certidão de órgãos públicos, em que o candidato
exerça ou tenha exercido cargo público, nos últimos 05 (cinco) anos,
atestando que o candidato não se encontra respondendo a processo
administrativo disciplinar, nem teve contra si aplicada a pena de
demissão;

s) Certidão negativa de antecedentes criminais emitidas pela Justiça
Estadual, Federal e Eleitoral em primeiro e segundo graus;
t) Certidão negativa de antecedentes criminais emitidas pela Polícia
Federal;
u) Declaração de Bens.
2. O não comparecimento de quaisquer dos convocados no prazo
de 30 dias, conforme preceitua a Lei Complementar nº 001 de 25
de setembro de 1997, implicará na perda do direito à posse e de
qualquer outro direito inerente ao Concurso, conforme os termos
do Edital.
3. Os candidatos deverão comparecer no endereço indicado, no
horário das 08:00 às 12:00, de segunda à sexta-feira.
4. O presente Edital entra em vigor na data de sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário.
Anexo
Convocação dos Profissionais Aprovados no Concurso Público, Edital
n° 001/2019.
Cargo: PSICÓLOGO
Classificação

Nome

Inscrição

2° Lugar

KADJA KAREN DA SILVA SILVEIRA

144665-6

Cargo: ASSISTENTE SOCIAL
Classificação

Nome

Inscrição

1° Lugar

LARISSA WILZA RODRIGUES DE MOURA COSTA

143085-0

2° Lugar

RAILMA RIBEIRO DA SILVA

143491-8

Gabinete do Prefeito Municipal de Lajes/RN, em 09 de Janeiro de
2020
JOSÉ MARQUES FERNANDES
Prefeito Municipal
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