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EDITAL DE CONVOCAÇAO N.º3/2021 

CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO 

Pelo presente Edital, fica convocado o Senhor JOSÉ GUSTVO BONONI, 
inscrição n.º0000044, classificado em 3º lugar para o cargo de Técnico Legislativo, em 
Concurso Público realizado pela Câmara Municipal de Vereadores de São Martinho, 
Estado de Santa Catarina, através do Edital n.º001/2019, de 08 de maio de 2019, com 
prazo de validade prorrogado por mais 02 (dois) anos, a contar de 05 de julho de 2021, 
para no prazo de 30 (trinta) dias, a contar dessa publicação a comparecer à Avenida 
Frederico Schumacher, 53 – Sala 01, para a sua nomeação posse. 

Deverá ainda, o candidato trazer consigo os documentos listados no subitem 
15.1, do Edital 001/2019. (informação abaixo) 

A falta de manifestação do candidato no prazo determinado implicará em 
renúncia tácita para a nomeação. 

DOCUMENTAÇÃO: 

15- DA POSSE E CONVOCAÇÃO PARA EXAMES MÉDICOS E ENTREGA DE 
DOCUMENTOS  

15.1 Para posse, o candidato convocado deverá apresentar-se à Câmara Municipal de 
São Martinho, munido dos seguintes documentos:  

a) 2 (duas) fotos 3x4;  

b) Cópia da declaração de imposto de renda de pessoa física remetida à Receita Federal 
– ou, na ausência, declaração de bens firmada em cartório;  

c) Carteira de trabalho;  

d) Número PIS/PASEP;  

e) 1 (uma) cópia da carteira de identidade; 

 f) 1 (uma) cópia do CPF;  

g) 1 (uma) cópia do comprovante de residência atualizado;  

h) 1 (uma) cópia do título de eleitor; 

i) Certidão de quitação eleitoral (eletrônica ou emitida pelo Cartório Eleitoral);  

j) Certidão de antecedentes criminais, estadual e federal;  

k) 1 (uma) cópia do certificado de reservista; 
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l) 1 (uma) cópia do comprovante de escolaridade adequado ao requisito do cargo; 

m) 1 (uma) cópia da certidão de casamento;  

n) 1 (uma) cópia da certidão de nascimento dos filhos menores de 21 (vinte e um) anos;  

o) 1 (uma) cópia da carteira de vacina de filhos menores de 5 (cinco) anos; 

p) Declaração negativa de não acumulação de empregos/funções no serviço público 
vedados em lei;  

q) Declaração ou cópia do contrato de abertura de conta corrente da agência bancária 
de preferência;  

r) Cópia do recibo de pagamento de empresa anterior, referente ao mês de março, para 
fins de verificação de contribuição sindical;  

s) Atestado admissional – encaminhamento feito pela Câmara Municipal de São 
Martinho;  

15.2 Os candidatos aprovados e classificados no certame serão convocados e 
encaminhados para o exame médico e para a comprovação dos requisitos exigidos no 
Subitem 15.1 do presente Edital, obedecendo-se rigorosamente a ordem da 
classificação.  

15.3 A critério do médico avaliador responsável pelo parecer referido no Subitem 15.1 
(alínea “s”), poderão ser requisitados exames complementares.  

15.4 Os candidatos considerados aptos nos exames médicos deverão apresentar a 
documentação necessária de acordo com o Subitem 15.1 para sua admissão na Câmara 
Municipal de São Martinho.  

15.5 Caso o candidato aprovado esteja impossibilitado de apresentar, no dia da 
apresentação dos documentos, algum dos documentos elencados no Subitem 15.1, por 
motivo de perda, roubo ou furto, deverá apresentar boletim de ocorrência expedido por 
órgão policial, e terá o prazo de 30 (trinta dias) para providenciar a segunda via do 
documento.  

15.6 O candidato aprovado que deixar de entregar os documentos solicitados no Subitem 
15.1, no momento da nomeação, será desclassificado, independente do motivo alegado, 
salvo o descrito no Subitem 15.5.  

15.7 O candidato classificado que desistir da vaga para qual foi convocado não será 
reclassificado posteriormente. 

São Martinho/SC, 21 de dezembro de 2021. 

 

 
Vereadora Anelise Wiemes 

Presidente 
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