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EDITAL DE CONVOCAÇÃO N º 04/2021 
EDITAL Nº 01/2019 DE 28 DE MAIO DE 2019 

 

 

CONVOCA APROVADO EM CONCURSO 

PÚBLICO PARA A CONTRATAÇÃO DE 

PESSOAL EM CARÁTER PERMANENTE 

 

  

O Prefeito Municipal de Treze Tílias, Estado de 

Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e 

de acordo com o disposto no inciso VII e IX do 

artigo 66 da Lei Orgânica do Município de Treze 

Tílias, para efeito do que dispõe o inciso II do art. 

13, também da Lei Orgânica Municipal, combinado 

com o inciso II do artigo 37 da Constituição Federal 

e, ainda em conformidade a Lei Complementar nº 

038/2011, 039/2011, 040/2011 de 07 de dezembro 

de 2011, 060/2013 e 019/2007. 

 

 

CONVOCA: 

 

Art. 1º - O servidor a seguir especificado, aprovado em CONCURSO PÚBLICO, conforme Edital 

nº 01/2019 de 28 de maio de 2019 e respectivo Decreto de Homologação nº 2.506/2019 de 17 de 

setembro de 2019, para TOMAR POSSE NO SEU RESPECTIVO CARGO. 

 

 

 T.M.N.S EM FARMÁCIA/ BIOQUIMICA 

VERONICA DE ALMEIDA KRULIKOSKI 

 

 

Art. 2º - O candidato acima descrito tem o prazo de 10 (dez) dias úteis, após o recebimento deste 

edital para tomar posse, munido da documentação relacionada no Art. 9.3 e 9.5 do Edital e de 03 

(três) dias para o servidor entrar em exercício. 

 

 

Art. 3º - O candidato, caso seja do seu interesse poderá, VIA OFÍCIO, requerer: 

a) Conforme o Item 9.6 do Edital nº 01/2019 de 28 de maio de 2019, requerer a sua renúncia e 

consequente recolocação para o “final da fila dos classificados”. No entanto, este instrumento 

poderá ser utilizado somente 01 (uma) vez. Caso o candidato seja novamente convocado (agora pela 
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2ª vez), e observando a respectiva lista de classificação, está ciente que deverá assumir a vaga ou 

será “eliminado definitivamente”. 

 

Art. 4º - Também será eliminado definitivamente, em caráter irrevogável e sem a possibilidade de 

recolocação no final da fila dos classificados o candidato classificado e convocado que:  

- Não se apresentar no prazo máximo de 10 dias úteis nos termos da Lei Complementar nº 40/2011 

e suas alterações após o recebimento deste Edital e que não tenha formalizado via Ofício neste 

período a sua intenção de renúncia a fim de ser recolocado para o final da fila conforme Art.3º deste 

Edital; 

- Não for localizado no endereço, telefone ou no e-mail indicado pelo próprio candidato, visto que o 

mesmo tem a obrigação de manter atualizado os seus dados e acompanhar as publicações no DOM; 

- Apresentar documentação incompleta ou em desacordo com as exigências do Edital; 

 

Art. 5º - Para a posse o candidato deverá apresentar os seguintes documentos: 

 

 Fotocópia do CPF; 

 Fotocópia da identidade; 

 Fotocópia do título eleitoral e comprovante de votação do último pleito eleitoral; 

 Fotocópia da certidão de nascimento ou casamento; 

 Fotocópia da certidão de nascimento (somente dos filhos menores de 18 anos); 

 Carteira de motorista – CNH; 

 Carteira de trabalho (deverá constar o nº do PIS e data de emissão); 

 Fotocópia carteira de reservista (sexo masculino); 

 01 foto 3x4; 

 Histórico ou diploma escolar; 

 Estar habilitado profissionalmente, conforme requisitos mínimos do cargo 

(Escolaridade/Formação) estabelecidos no Anexo I do Edital nº 01/2019 de 28 de maio de 

2019; 

 Quando se tratar de profissão regulamentada, apresentar registro de inscrição no respectivo 

órgão fiscalizador; 

 Anexar os títulos profissionais (caso tenha encaminhado para pontuação); 

 Alvará de folha corrida judicial, fornecida pelo Fórum do domicílio do candidato; 

 Declaração de não ter sofrido penalidade disciplinar e que não foi demitido em função 

pública, com firma reconhecida em cartório; 

 Declaração de que não está cumprindo sansão por inidoneidade, aplicada por qualquer órgão 

público ou entidade da esfera federal, estadual ou municipal, com firma reconhecida em 

cartório; 

 Declaração negativa de não acumulação de cargos, empregos ou funções públicas, vedados 

em lei, com firma reconhecida em cartório; 

 Declaração de bens e fontes de renda, com firma reconhecida em cartório; 

 Exames médicos conforme item 9.3 do Edital; 
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Art. 6º - Os exames médicos são de “caráter eliminatório” conforme item 9.4 do Edital 

01/2019 de 28 de maio de 2019, sendo excluídos do Concurso Público o candidato que não 

apresentar aptidão física e/ou mental para o exercício do serviço público, conforme parecer da 

Junta médica, sendo inclusive de total responsabilidade do candidato a apresentação e os custos 

dos exames solicitados no item 9.3. Salientamos ainda que os exames apresentados 

permanecerão arquivados nesta Prefeitura juntamente com os demais documentos apresentados. 

 

Art. 7º - O horário de trabalho do profissional acima descrito será das 16:00 horas às 22:00 

horas, podendo ser alterado no interesse da administração.   

 

Art. 8º - Ficam revogadas as disposições em contrário. 

 

 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Treze Tílias, 07 de abril de 2021. 

 

 

 

______________________ 

RUDI OHLWEILER 
PREFEITO MUNICIPAL   
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