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MUNICÍPIO DE NOVA VIÇOSA-BA
PODER EXECUTIVO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 011/2022

A PREFEITA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais
que lhe são conferidas pelo artigo 60, inciso I, da Lei Orgânica Municipal, CONVOCA os
suplentes do Processo Seletivo Simplicado para Contratação Temporária nº 001/2022,
abaixo listados, por meio deste edital, para comparecerem nos locais abaixo citados, no dia
23 de maio de 2022:
x

no PSF 003, às 9:00 hs, localizado na Rua Girassol, s/nº, Cidade Alta, Distrito de Posto
da Mata.

x

na Secretaria Municipal de Educação, localizada na Rua Inglaterra , nº 07, Centro,
Distrito de Posto da Mata , de 9:00hs às 14:00hs , para entrega de documentação e
para serem direcionados para seu respectivo local de lotação, conforme vagas
disponíveis nas escolas municipais e disponibilizadas no Edital nº 001/2022.

Insta esclarecer que o não comparecimento , na data prevista, implicará na renúncia do
candidato, que será substituído pelo seu sucessor, conforme lista classificatória já publicada.
LOCALIDADE: POSTO DA MATA
CARGO: Pધ
Nº

NOME

DOCUMENTO DE
IDENTIFICAÇÃO

INSC
.

056
029

SANDRA APARECIDA O. DA S. RIBEIRO
REGINA RIBEIRO DOS SANTOS SILVA

09544326-65
09042626-69

PCD
NÃO
NÃO

IDADE

PONTUAÇÃO

RESULTADO

CLS

45 ANOS
40 ANOS

02 PONTOS
02 PONTOS

SUPLENTE
SUPLENTE

7º
8º

Nova Viçosa, 20 de maio de 2022.

LUCIANA SOUSA MACHADO RODRIGUES
Prefeita
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ANEXO II
x

Foto 3x4cm;

x

Telefone de Contato;

x

Carteira de Identidade (frente e verso) juntamente com o CPF (observar validade de no máximo 10 anos);

x

Carteira Profissional - CTPS (pagina da foto e verso da foto). Caso não possua carteira física, imprimir a
Carteira Digital;

x

Comprovante do PIS ou PASEP (o NIT ou NIS não substitui o PIS/PASEP). Atenção: a não entrega do
comprovante do PIS ou PASEP implicará em um novo cadastramento realizado pelo setor do RH, o que
implicará em problemas para percebimento dos abonos do PIS ou PASEP. Caso não possua PIS ou PASEP,
informar por escrito para realizarmos o cadastramento;

x

Título do Eleitor (frente e verso);

x

Certificado de Reservista (frente e verso) - somente para homens;

x

Certidão de Casamento, averbação de divórcio ou ainda Declaração de União Estável (autenticada em
cartório);

x

Comprovante de Residência atual, que conste endereço completo e CEP (caso o comprovante não esteja em
nome próprio, entregar junto, Declaração de Residência -ANEXO VII);

x

Comprovante de Escolaridade exigido para ingresso no cargo (Diploma, Declaração de Conclusão de Curso
ou Histórico Escolar com a data de colação de grau).

x

Comprovante de Conta Corrente ou Salário (Banco do Brasil ou Bradesco), que conste nome do Banco, nº do
Banco, nº da Agência e nº da Conta, com os respectivos dígitos verificadores;

x

Certidão de Nascimento (filhos, menor sob guarda ou tutela) ou RG e CPF dos mesmos (CPF é obrigatório
para filhos ou dependentes);

x

Termo de Guarda ou Tutela para menores de 6 anos sob sua dependência, juntamente com Certidão de
Nascimento e CPF do menor;

x

Carteira de Vacinação (filhos menores de 6 anos, menores sob guarda ou tutela);

x

Carteira de Vacinação atualizada do candidato referente a COVID-19;

x

RG e CPF do cônjuge ou companheiro, se declarados como dependentes;

x

Declaração de Acumulação ou Não acumulação de Cargo ou Função Pública (ANEXO V E VI);

x

Declaração de Bens (ANEXO III E IV);
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ANEXO III
DECLARAÇÃO DE BENS

Eu,____________________________________________,
portador(a)
da
Identidade
nº____________________, e do CPF nº________________________, residente e domiciliado
à_________________________________________,
nº
____,
Bairro
_____________,
em
__________________________, declaro sob as penas da lei que meu patrimônio é composto dos seguintes
bens e respectivos valores atuais de mercado:
1._________________________________________Valor:_________
2._________________________________________Valor:_________
3._________________________________________Valor:_________
4._________________________________________Valor:_________
5._________________________________________Valor:_________
6._________________________________________Valor:_________
7._________________________________________Valor:_________
8._________________________________________Valor:_________
9._________________________________________Valor:_________

Declaro ainda que o(s) valor(es) acima apresentado(s) é(são) verdadeiro(s) e estou ciente de que a omissão
de informações ou a apresentação de dados ou documentos falsos e/ou divergentes implicam no
cumprimento das medidas judiciais cabíveis. Autorizo a confirmação e averiguação das informações acima.

___________________, _____, de _________________ de ________.

________________________________
Assinatura do(a) Declarante
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ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE BENS

Eu,____________________________________________,
portador(a)
da
Identidade
nº____________________ e do CPF nº________________________, residente e domiciliado
à_________________________________________,
nº
____,
Bairro
_____________,
em
__________________________, declaro para os devidos fins que até a presente data não possuo bens a
declarar. Por ser expressão da verdade, firmo a presente.

________________ , _____ de _______________ de ________.

______________________________________
Assinatura do(a) Declarante
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ANEXO V
DECLARAÇÃO DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS, EMPREGOS OU FUNÇÕES PÚBLICAS

Eu, ___________________________________________________, portador da Identidade nº
______________________________ e CPF nº _____________________, DECLARO para fins de ocupação de
cargo na Prefeitura Municipal de Nova Viçosa - BA, que exerço cargo, emprego ou função pública, nos órgãos
abaixo:

Denominação do Órgão:______________________________________________
Cargo/Emprego/Função:__________________________ Carga Horária Mensal:________

HORÁRIO DE TRABALHO
Domingo das

_____ às _____horas e das _____ às _____ horas

Segunda-feira das _____ às _____horas e das _____ às _____ horas
Terça-feira das

_____ às _____horas e das _____ às _____ horas

Quarta-feira das

_____ às _____horas e das _____ às _____ horas

Quinta-feira das

_____ às _____horas e das _____ às _____ horas

Sexta-feira das

_____ às _____horas e das _____ às _____ horas

Sábado das

_____ às _____horas e das _____ às _____ horas

DECLARO ainda, sob as penalidades legais, que as informações aqui prestadas são verdadeiras e de
minha inteira responsabilidade. Prometo renovar esta declaração sempre que ocorrer alterações nos dados
acima.

____________________, ______de ____________________ de _______.

__________________________________________
Assinatura do(a) Declarante

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: UF4RYVS4GV/PX1NEWDFS4A

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Nova Viçosa

Sexta-feira
20 de Maio de 2022
7 - Ano - Nº 4691

MUNICÍPIO DE NOVA VIÇOSA-BA
PODER EXECUTIVO

ANEXO VI
DECLARAÇÃO DE NÃO ACUMULAÇÃO DE CARGOS, EMPREGOS OU FUNÇÕES PÚBLICAS

Eu, ___________________________________________________, portador da Identidade nº
______________________________ e CPF nº _____________________, DECLARO para fins de
investidura/posse no cargo de _________________________, na Prefeitura Municipal de Nova Viçosa - BA,
QUE NÃO EXERÇO qualquer cargo, emprego, ou função pública junto à administração pública direta,
autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista, suas subsidiárias e sociedades
controladas direta ou indiretamente pelo poder público, que seja inacumulável com a carreira em que
tomarei posse, em consonância com os incisos XVI e XVII do art. 37, da Constituição Federal.
DECLARO, outrossim, QUE NÃO PERCEBO proventos de aposentadoria decorrente do art. 40 ou dos
arts. 42 e 142 da Constituição Federal, que seja inacumulável com a carreira em que tomarei posse.
DECLARO, também, estar ciente de que devo comunicar a esse Órgão qualquer alteração que venha
a ocorrer em minha vida funcional que não atenda às determinações legais vigentes relativamente à
acumulação de cargos, sob pena de instaurar-se o processo administrativo disciplinar de que trata a Lei
Complementar nº 04/1991. DECLARO, ainda, estar ciente de que prestar declaração falsa é crime previsto
no art. 299 do Código Penal Brasileiro, sujeitando o declarante às suas penas, sem prejuízo de outras sanções
cabíveis.
DECLARO, por fim, que tomo ciência de toda a legislação supra referida.

____________________, ______de ________________ de _________.

________________________________
Assinatura do(a) Declarante
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ANEXO VII
DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA

Eu,_____________________________________________________________,
residente
à
Rua
_________________________________________________________________________ ,
Cidade _____________________ UF_____ CEP: ___________ - ______, portador do
CPF nº ______________________ RG nº ______________ Órgão Exped. _______, declaro, a
pedido do (a) interessado (a) e para fins de provas junto à Coordenação Geral de Recursos
Humanos, que resido no endereço supracitado.
Por ser verdade, dato e assino o presente documento, declarando estar ciente de
que responderei criminalmente em caso de falsidade das informações aqui prestadas.

________________________, _______de ___________de 2022.

______________________________________________________________________________________
Assinatura do Declarante

Observações:
1) Anexar Cópia do Comprovante de Residência
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