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TERMO DE CONVOCAÇÃO 
(Edital de Concurso Público n. 001/2017) 

 
Senhor(a): MATHEUS FELIPE REGIS 
Endereço: A venida Getulio Vargas n 230, Bairro Santo Antonio 
Fraiburgo/SC - 89580-000 
(49)99831-2326    (49) 93246-3093 
 
CARGO: ASSISTENTE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
Classificação: 16º 
 
Em cumprimento as disposições editalícias, Edital n. 001/2017, destinado a prover vagas do Quadro 
Permanente de Pessoal do Poder Executivo do Município de Fraiburgo, de acordo com a Lei 
Complementar n. 110/2010, levando em consideração o resultado final homologado pelos Decretos n. 
180/2017 e 192/2017, nos termos da Lei Complementar n. 109/2010, seguindo rigorosamente a ordem 
de classificação, CONVOCAMOS-LHE à comparecer no Departamento de Gestão de Pessoal, localizado 
à Avenida Rio das Antas, n. 185, Centro, Fraiburgo, SC., munido dos documentos, declarações, 
certidões, exames e laudos exigidos em lei e no edital de concurso público, abaixo descritos: 
a) 1(uma) foto ¾ recente; 
b) Cópia da Carteira de Trabalho (CTPS)- parte da foto e identificação; 
c) Cópia Cartão do PIS/PASEP ou do NIT (Número de Identificação do Trabalhador); 
d) Cópia do CPF; 
e) Cópia da Carteira de Identidade; 
f) Cópia do Título de Eleitor e comprovante da última votação ou certidão da Justiça Eleitoral; 
g) Cópia do Certificado de Reservista (somente para homens); 
h) Cópia do Registro Civil de Nascimento ou Casamento; 
i) Cópia de Certidão de Nascimento de filhos menores de 14(quatorze) anos; 
j) Cópia da Carteira de Vacina dos Filhos Menores de 5(cinco) anos; 
k) Cópia de Comprovante de Residência (fatura de água, luz ou telefone); 
l) Cópia de Diploma ou Certificado de Conclusão de Curso exigido; 
m) Cópia de comprovante de registro e regularidade no órgão ou conselho fiscalizador do exercício 
profissional (quando exigido); 
n) Cópia da Carteira Nacional de Habilitação – CNH (quando exigida); 
o) Carteira de Saúde (quando cargo exigir); 
p) Dados da Conta Bancária UNICAMENTE do banco BRADESCO agência de Fraiburgo – Conforme 
autorização de abertura de conta fornecida pelo Município de Fraiburgo; 
q) Declaração de bens, direitos, valores, com identificação das fontes de renda – devendo ser 
obrigatoriamente apresentado de acordo com o Modelo anexo a Convocação (ANEXO I); 
r) Declaração de não-acumulação ilegal de cargo, função ou emprego público ou percepção de 
proventos – devendo ser obrigatoriamente apresentado de acordo com o Modelo anexo a Convocação 
(ANEXO II); 
s) No caso de cumulação legal de cargos, função, emprego ou percepção de proventos – devendo ser 
obrigatoriamente apresentado de acordo com o Modelo anexo a Convocação (ANEXO III); 
t) Declaração de ter sofrido ou não, no exercício de função pública, penalidades disciplinares, conforme 
legislação aplicável – devendo ser obrigatoriamente apresentado de acordo com o Modelo anexo a 
Convocação (ANEXO IV); 
u) Deverá apresentar, no mínimo, os seguintes exames de saúde, acompanhado de laudo médico: 
I – Hemograma Completo; 
II – Glicemia; 



III – Creatinina, 
IV – Parcial de Urina; 
V – TGO e TGP; 
VI – Triglicerídio; 
VII – Colesterol Total e Frações (acima de 45 anos); 
VIII – TSH (acima de 45 anos); 
IX – PSA (homens acima de 45 anos); 
X – Parasitológico de Fezes (Auxiliar de Alimentação e Nutrição- Carteira de Saúde); 
XI – Secreção Orofarinfe (Auxiliar de Alimentação e Nutrição- Carteira de Saúde); 
XII- Pesquisa de Fungos nas unhas (Auxiliar de Alimentação e Nutrição- Carteira de Saúde); 
XIII- Coprocultura (Auxiliar de Alimentação e Nutrição);      
XIV – Raio X de tórax (PA + Perfil) com laudo; 
XV – Raio X Coluna Cervical + Lombar com laudo (Grupo Funcional e Operacional); 
XVI- Ultrassonografia (ombro direito e esquerdo) com laudo 
XVII- Ultrassonografia (punho direito e esquerdo) com laudo; 
XVIII- Eletrocardiograma com laudo (acima de 35 anos); 
XIX- Audiometria (Grupo Operacional); 
XX- Comprovante de Vacinação Atualizado. 

u.1) Antes da conclusão se o candidato está apto para o cargo, o perito poderá solicitar outros 
exames complementares;    

v) Atestado de Anamnese Clínica e Social – Emitido pela Equipe Multiprofissional do Município de 
Fraiburgo responsável pelo Programa de Atenção ao Servidor, através de Anamnese Clínica e Social 
dos Servidores públicos Municipais de Fraiburgo (agendamento realizado pelo Departamento de 
Gestão de Pessoal após o cumprimento obrigatório de todos os itens anteriores “a” a “u”); 
x) Atestado de Saúde Ocupacional – Exame Admissional – Emitido obrigatoriamente por Médico do 
Trabalho vinculado ao Município de Fraiburgo (agendamento realizado pelo Departamento de 
Gestão de Pessoal após o cumprimento obrigatório de todos os itens anteriores “a” a “v”); 
O prazo para apresentação da documentação, declarações, certidões, exames e laudos descritos nos 
itens “a” a “u” supracitados, é de 15(quinze) dias, contados do recebimento da presente 
CONVOCAÇÃO. O não cumprimento no prazo determinado implicará em RENÚNCIA tácita e eliminação 
do concurso público, sem qualquer direito. 
 
Fraiburgo, SC, 13 de outubro 2021. 
 

WILSON RIBEIRO CARDOSO JUNIOR 
Prefeito Municipal 

 
 
 

RUI CARLOS BRAUN 
Secretário de Administração e Planejamento 

 
Data do Recebimento: _________ de _____________ de ___________. 
 

MATHEUS FELIPE REGIS 
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