
PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIATABA
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 001/2022

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 002/2022

A Secretária Municipal de Administração no uso de suas atribuições legais

e considerando a homologação do Resultado Final do Processo Seletivo Simplificado -

EDITAL 001/2022, CONVOCA os candidatos listados no cadastro de reserva, aprovados
para os cargos e funções especificados a seguir para comparecerem no período de

08/08/2022 a 11/08/2022 das 08h às 11h ou 13h às 17h na Sede da Prefeitura Municipal de
Rubiataba - Secretaria Municipal de Educação e Cultura, piso I1l, munidos de todos os
documentos listados.

sional deApoio e

Nº : :
INSCRIÇÃO CANDIDATO PONTUAÇÃO|DESCRIÇÃO

CADASTRO DE
192 ANYELLE BATISTA DE OLIVEIRA 40,00 RESERVA

CADASTRO DE
177 GABRYELLE RODRIGUES SILVA 40,00 RESERVA

CLEONICE MARIA CARDOSO DE CADASTRO DE
163 BARROS 35,00 | RESERVA

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL - Dinamizador de Biblioteca
Nº - E

INSCRIÇÃO CANDIDATO PONTUAÇÃO DESCRIÇÃO
|

|

j CADASTRO DE |29 LAISSA GARCIA DE OLIVEIRA 0,00 RESERVA |

) 1

A WU
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ASSISTENTE ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL - Auxiliar de Secretaria

Nº ã =

INSCRIÇÃO CANDIDATO PONTUAÇÃO DESCRIÇÃO

CADASTRO DE
34 VINICIUS DOS SANTOS ARRIEL 50,00 RESERVA |

|

CADASTRO DE |

151 | CELIA SILVA SOUZA GUILHERME 40,00 RESERVA |

CADASTRO DE
90 SUNAMITA CASSIA DE OLIVEIRA 40,00 RESERVA

AGENTE DE APOIO EDUCACIONAL - Cuidador
Nº = -

INSCRIÇÃO CANDIDATO PONTUAÇÃO DESCRIÇÃO

ANA LIVIA DO NASCIMENTO CADASTRO DE
57 PEREIRA 10,00 RESERVA

CADASTRO DE
80 DENISE RODRIGUES DA SILVA 0,00 RESERVA

AGENTE DE APOIO EDUCACIONAL - Apoio Educacional
Nº - =

INSCRIÇÃO CANDIDATO PONTUAÇÃO DESCRIÇÃO

CADASTRO DE
96 LILIANE APARECIDA MARTINS 40,00 RESERVA

CADASTRO DE
130 STEFANEA FERREIRA UCHOA 30,00 RESERVA

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A CONTRATAÇÃO:

Conforme respaldo no item 11.1 do Edital 001/2022, os candidatos convocados para a
contratação deverão apresentar em local citado no ato de convocação, uma cópia e
respectivo original, quando couber, dos seguintes documentos:

Pratfeíiura Municipai de tunigiobo - Goiás. / à, Coraibo



a) Documentos comprobatórios para ingresso e avaliação de títulos e experiência
profissional;

b) Registro Geral de Identificação, carteira de identidade ou equivalente;

c) Inscrição no Cadastro de Pessoa Física — CPF/MF;

d) Título de eleitor, frente e verso;

e) Comprovante de quitação eleitoral da última eleição - pelo site
httpos://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitora!

f) Cadastramento no PIS/PASEP; pelo site
http://consultacadastral.inss.gov.br/Esocial/pages/index .xhtml:jsessionida DKvWvh4Qvy2vLh
wm2Z2P1ZwMZxjins!QvXXpnz26CAMmMMINvyiTNannWo!-1679288162

9) Comprovante de residência atualizado;

h) Certidão de nascimento ou casamento;
i) Certidão de nascimento dos filhos dependentes;

]) Comprovante de escolaridade exigida para o cargo;

k) Certificado militar, quando couber;

|) Laudo médico de saúde ocupacional, emitido exclusivamente por médico do trabalho
comprovando que goza de boa saúde física e mental;

m) Declaração de bens;

n) Declaração de não acumulação de cargos - modelo em anexo;

o) Declaração de nepotismo - modelo em anexo;

p) Certidão Negativa da Justiça Eleitoral, de quitação com as obrigações eleitorais e
relativas à condenação criminal eleitoral, disponível em:
http:/Awww.tse jus .br/eleitor/certidoes;

q) Certidão negativa civil e criminal; pelo site
https://projudi.tigo.jus.br/CertidaoNegativaPositivaPublica? PaginaAtual=1&TipoArea=28&lnte

ressePessoal=S

r) Certidão negativa da Receita Federal; pelo site
https://solucoes.receita fazenda.gov.br/Servicos/certidaointernet/PF/Emitir

s) Certidão negativa municipal. Coletoria Municipal deste município.



r) Os candidatos com deficiência, deverão, além dos documentos citados acima, apresentar
Laudo Médico, conforme ANEXO II do Edital nº 001/2022. Modelo em anexo;

Gabinete da Secretaria Municipal de Administração, aos 05 de agosto de 2022.

UPA
Marie Aparecida Rufino Vieira

Secretária Municipal de Administração
Decreto n. 618/2022

Preféfiuroa Muúnicipo! de tusiciobo - Goiás, ? Av.



DECLARAÇÃO DE NÃO ACUMULAÇÃO DE 

CARGOS, FUNÇÕES OU EMPREGOS PÚBLICOS 
 
 

Eu, _______________________________________________________________, 

CPF____________________ RG ______________   órgão expedidor__________ 

admitido(a) no Processo Seletivo simplificado Edital n. 001/2022 pela Prefeitura 

Municipal de Rubiataba-Goiás no cargo de __________________________________ 

____________________________________________________________________, 

DECLARO para todos os efeitos legais e sob pena de responsabilidade civil, penal e 

administrativa, nos termos da legislação vigente que: 

 

(     ) NÃO EXERÇO nenhum cargo, emprego ou função em qualquer autarquia, 

fundação, empresas públicas, sociedades de economia mista da união, do Distrito 

Federal, dos Estados ou dos Municípios, em conformidade com o Art. 37, inciso XVI  

e XVII da Constituição Federal/1988;  

 

(     ) EXERÇO o cargo de_____________________________________________ 

com carga horária de horas______ semanais na empresa___________________  

_________________________ no ente_____________________________________  

 

DECLARO, também, estar ciente de que devo comunicar ao meu chefe superior 

qualquer alteração que venha ocorrer em minha vida funcional que não atenda as  

determinações legais vigentes para os casos de acumulação de cargos; 

 

DECLARO, ainda, estar ciente de que prestar declaração falsa caracteriza o 

crime previsto no artigo 299 do Código Penal Brasileiro e que por tal crime serei 

responsabilizado, independente das sanções administrativas, caso se comprove a 

inveracidade do declarado neste documento. 

 

 

 

                        Rubiataba-GO, _____ de agosto de 2022 

 

 

 

 

  __________________________________________________ 

 Nome 



DECLARAÇÃO DE VÍNCULOS E FAMILIARES 

                         ENTRE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS 

                                                     (NEPOTISMO) 
 

Eu, _______________________________________________________________, 

CPF____________________ RG ______________   órgão expedidor__________ 

admitido(a) no Processo Seletivo simplificado Edital n. 001/2022 pela Prefeitura 

Municipal de Rubiataba-Goiás no cargo de _______________________________ 

__________________________________________________________________,

DECLARO para os fins no disposto na Súmula Vinculante nº 13, editada pelo 

Supremo Tribunal Federal que:  

(     ) POSSUO cônjuge, companheiro ou parentes em linha reta, colateral ou por 

afinidade que sejam agentes políticos ou exerçam cargo comissionado ou funções 

de confiança no âmbito do Munícipio de Rubiataba, em qualquer dos poderes 

(executivo ou legislativo)?  

 

 (    ) NÃO POSSUO cônjuge, companheiro ou parentes em linha reta, colateral ou 

por afinidade que sejam agentes políticos ou exerçam cargo comissionado ou 

funções de confiança no âmbito do Munícipio de Rubiataba, em qualquer dos 

poderes (executivo ou legislativo)?  

 

DECLARO, ainda, estar ciente de que prestar declaração falsa caracteriza crime 

previsto no art. 299 do Código Penal Brasileiro, e que por tal crime serei 

responsabilizado, independente de sanções administrativas, caso se comprove a 

veracidade do declarado neste documento. 

 

Por ser expressão da verdade, firmo a presente DECLARAÇÃO 

 

                     Rubiataba-GO, ____ de agosto de 2022 

 

                                                            

 

 

 

    __________________________________________________ 

                                                 Nome  



PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6354/2022

ANEXO ||
REQUERIMENTO PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

Vaga para Deficiente físico e /ou Condição especial para REALIZAÇÃO da avaliação.

Eu, , portador do documento de identidade nº
expedido pelo e CPF sob nº , residente e

domiciliado—na 2 nº , Bairro
, cidade de , Estado , CEP nº

, inscrito no Processo Seletivo regido pelo Edital nº 001/2022, da Secretaria
Municipal de Educação de Rubiataba, inscrição sob nº , para o cargo de

, função: , requeiro a Vossa Senhoria:

1—-( ) Vaga para portadores de deficiência física: CID nº
Nome do Médico

Pede Deferimento.

GO, de de 2022.

Assinatura Candidato (a)
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