
 
 

 
 
 

 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 02/2021  
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 01/2021 

 

EDIMILSON ANTONIO CARDOSO DE AGUIAR, Presidente da Câmara de Vereadores de 
Pinheiro Preto, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, e, em atendimento ao 
disposto no Edital n. 01/2021, CONVOCA o seguinte candidato aprovado no Processo 
Seletivo Simplificado para apresentação dos documentos previstos no edital de forma 
presencial, para análise de aptidão física: 
 

 
CPF 

 

 
NOME DO CANDIDATO 

 

 
CARGO 

(Regime Celetista) 

  019.756.360-07 MARCOS MIRON MATOS 
DE MORAES 

CONTADOR 

 
O candidato acima relacionado deverá no prazo máximo de 03 (três) dias, contados da data 
da publicação, deve providenciar os seguintes documentos: 
 

a) A documentação comprobatória das condições previstas no item n. 4 deste Edital, de 
forma presencial, acompanhada de fotocópia; 

b) Ficha Cadastral devidamente preenchida, conforme anexo; 
c) Atestado de boa saúde física e mental, a ser fornecido por médico trabalhista (Exame 

Admissional), mediante exame médico, que comprove aptidão necessária para o 
exercício do Cargo Público, bem como a compatibilidade para os casos de deficiência 
física; 

d) Declaração negativa de acumulação de cargo, emprego ou função pública, conforme 
disciplina a Constituição Federal de 1988, em seu Art. 37, XVI e suas emendas, 
conforme anexo; 

e) Documentos pessoais: Carteira de Identidade (RG), Cadastro Pessoa Física (CPF), 
Título de eleitor (com confirmação da última votação, assim como, declaração 
emitida pelo T.R.E. que comprove o pleno gozo dos direitos civis e políticos), Certidão 
de Nascimento ou Casamento, Certidão de Nascimento dos Filhos, Certificado de 
Alistamento Militar (apenas para o sexo masculino) e Comprovante de Endereço (não 
superior a 90 dias), Carteira de Trabalho – CTPS, Carteira Nacional do S.U.S.; 

f) Comprovante de Situação Cadastral no CPF; 
g) Certificado escolar (prova de que o candidato satisfaz o nível de escolaridade exigido 

no edital do concurso); 
h) Comprovante de Quitação Eleitoral; 
i) Comprovante de Antecedentes Criminais; 



 
 

 
 
 

 

j) Registro no Conselho Regional de Contabilidade com Comprovante expedida pelo 
conselho profissional, comprovando a inscrição e a regularidade do registro para os 
cargos exigidos; 

k) Declaração de não ter sofrido penalidade incompatível com a nova investidura em 
cargo público, conforme Anexo; 

l) Número da conta corrente, junto ao Banco do Brasil; 
m) Documento com o nº do PIS/PASEP, ou extrato de inexistência de registro obtido, 

junto ao Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal) 
n) Declaração de Dependência, conforme Anexo; 
o) Declaração de Bens, conforme Anexo; 
p) Declaração de Parentes, conforme Lei Orgânica de Pinheiro Preto n. 001/2007, em 

anexo; 
 
Todas as declarações devem ser preenchidas de forma completa e devidamente assinadas. 
 
Analisados os documentos e sendo o candidato considerado apto, o mesmo será, então, 
nomeado para o cargo, através de Portaria expedida pelo Chefe do Poder Legislativo. OBS: 
A presente convocação não gera direito à nomeação. 

 
O convocado descrito nesta Portaria que não desejar ser nomeado/empossado no cargo 
poderá formalizar a desistência mediante preenchimento de Termo próprio, disponível na 
Secretaria da Câmara encaminhando o mesmo, mediante protocolo. 
 

 
Pinheiro Preto, 21 de julho de 2021. 

 
 
 

EDIMILSON ANTONIO CARDOSO DE AGUIAR 
Presidente da Câmara de Vereadores de Pinheiro Preto/SC 
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