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EDITAL DE CONVOCAÇÃO N° 003/2019 
 

 

Convocação para Contratação dos Candidatos 

aprovados no Concurso Público Edital 

N°001/2017. 

 

O Prefeito Municipal de Visconde do Rio Branco, Iran Silva Couri, 

considerando o Resultado Final do Concurso Público de Provas e Títulos para 

ingresso no Quadro de Servidores da Prefeitura Municipal de Visconde do Rio 

Branco, publicado Informativo Municipal Nº674  de 01 a 10 de Março de 2017 e 

realizado nos termos do Edital N°01/2017, de 14 de fevereiro de 2017, homologado 

por meio do pelo Decreto Nº 043/2018, de 12 de março de 2018. 

 

RESOLVE:  

 

Art.1°- Convocar os candidatos por ordem de classificação, para comparecerem 
junto a Secretaria Municipal de Administração na Sede da Prefeitura Municipal, 

localizada à Praça 28 de Setembro, 317 – Centro, Visconde do Rio Branco, para 

assinarem o Termo de Convocação ou Desistência conforme lista de classificação 

abaixo: 

 

 
CARGO: Servente de Coleta e Transporte de Lixo - GARI 

 

Candidato Classificação 

MARIO SERGIO DE OLIVEIRA 26º 

 

Art.2°-O candidato classificado e ora convocado, deverá comparecer a Sede 

da Prefeitura até as 16:00 hs do dia 29 de março de 2019, para assinatura do 

Termo de Convocação para a Contratação. 

 

Parágrafo Único: O candidato que, por qualquer motivo, não se manifestar no 

prazo estipulado pelo caput, será considerado desistente, sendo automaticamente 

excluído da contratação. 

 

Art.3°-O candidato após a assinatura do Termo de Convocação deverá 

apresentar a seguinte documentação: 

 

a. Documento de identidade reconhecido legalmente em território nacional, com 

fotografia; 

b. Título de eleitor e comprovante de votação na última eleição; 

c. Cadastro nacional de pessoa física- CPF; 
d. Certificado de reservista ou de dispensa de incorporação, quando for 

do sexo masculino; 

e. Comprovante de residência atualizado, no caso de candidatos 

classificados para os cargos de Agente Comunitário de Saúde, conforme 

item XIX-18, r, o candidato aprovado e convocado, deverá apresentar 

documento que comprove sua residência na micro área de atuação para a 

qual se inscreveu quando da abertura do edital e também comprovante 

atualizado, demonstrando a permanência nesta área; 
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f. Comprovante de conclusão de escolaridade exigida para o cargo, de acordo com 
o Anexo I deste Edital, devidamente reconhecido pelo sistema federal ou pelos 

sistemas estaduais de ensino; 

g. Comprovante de registro em órgão de classe, quando se tratar de 

profissão regulamentada; 

h. Cartão de cadastramento no PIS/PASEP se houver; 
i. Certidão de nascimento ou de casamento, quando for o caso; 
j. Certidão de nascimento dos filhos, quandohouver; 
k. Conclusão de inspeção médica prévia conforme I tem XX, subitem3para todos os 

candidatos. 

l. Exames necessários: hemograma completo, contagem de plaquetas, glicemia de 

jejum, urina rotina, antiHBs AG. 

m. Atestado de Saúde Ocupacional – ASO – com conclusão pela aptidão ao exercício 
do cargo emitido por médico integrante da Equipe Multiprofissional da 

Prefeitura Municipal de Visconde do Rio Branco, em sua falta, o que for 

indicado para os casos de candidatos aprovados e convocados para tomar posse 

nas vagas reservadas aos portadores de deficiência física. 

n. Fotografia 3x4 recente. 
o. Declaração de antecedentes criminais. 
p. Declaração de bens ou valores que integram o patrimônio do candidato até a 

data da posse,ou a última declaração de imposto de renda; 

q. Declaração, informando se exerce ou não outro cargo, emprego ou função 
pública no âmbito federal, estadual ou municipal; 

r. Certidão negativa de débitos com o município. 
 

 

Art. 4° - Este Edital entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Visconde do Rio Branco, 27 de março de 2019. 
 

 

 

 

Iran Silva Couri 

Prefeito Municipal 

http://www.viscondedoriobranco.mg.gov.br/

