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CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS PARA PROVIMENTO DE VAGAS 
EM CARGOS PÚBLICOS DE DIVERSOS NÍVEIS 
 
 
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2018 
 
EDITAL Nº 001/2018 CONVOCA A CANDIDATA APROVADA DO 
CONCURSO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ARROIO TRINTA, E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  
 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARROIO TRINTA – SANTA 
CATARINA, no uso de suas atribuições, legais, tendo em vista o disposto no Art. 
37 da Constituição Federal, as Legislações Estadual e Municipal em vigor e em 
conformidade com o Edital nº. 0001/2018, TORNA PÚBLICO A 
CONVOCAÇÃO DO CANDITADO APROVADO, senhor GIANPAULO 
RIBEIRO, para o provimento de cargo público do quadro permanente do 
Município, conforme resultado final homologado através do Decreto nº 
1.888/2018, e lavra do Ilustre Prefeito Municipal, devidamente publicado, no sítio: 
www.arroiotrinta.sc.gov.br e no Diário Oficial dos Municípios - DOM. 

 

DA ENTREGA DOS DOCUMENTOS  
1. Deverá comparecer no prazo de 10 (dez) dias ininterruptos, contados da data 

de recebimento da presente convocação, ao Departamento de Recursos 
Humanos localizada no anexo do Prédio Sede da Prefeitura Municipal de 
Arroio Trinta - SC, sito a Rua XV de Novembro nº 26 centro,  Arroio Trinta 
–SC, ou se manifestar através de e-mail: rh@arroiotrinta.sc.gov.br ou 
prefeitura@arroiotrinta.sc.gov.br sobre o interesse em assumir o cargo. Tendo 
interesse, até o dia 31 de janeiro de 2022 deverá entregar os documentos 
constantes no Anexo I e os exames médicos relacionados no Anexo II deste 
Edital.  

 

1.1 A falta de qualquer documento constante nos anexos I e II acarretará o não 

cumprimento da exigência do item 1.  

 

1.2 O não comparecimento nos termos do item 1 do presente edital, implicará a 

perda do direito à posse ao cargo para o qual o candidato foi aprovado.  
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DA AVALIAÇÃO MÉDICA  

2. A não realização da avaliação médica ou não apresentação dos exames exigidos 

impedirá o exercício do cargo.  

 

DOS ATOS DE NOMEAÇÃO  

3. A publicação dos atos de nomeação, que se dará na data de publicação do presente 

edital, será termo inicial para a posse do candidato, cujo prazo máximo será de 30 

dias ininterruptos, a contar da data do recebimento da notificação – Concurso 

Público nº 001/2018 a ser recebida pelo (a) candidato (a) por via postal;  

 

DA POSSE  

4. Cumpridas as exigências constantes neste Edital, será dada posse ao candidato (a), 

a partir de 01/02/2022. 

 

Arroio Trinta - SC, 13 de janeiro de 2022. 
 
 
 
 

Alcidir Felchilcher 
Prefeito Municipal 

 

Ciente em: ___/____/_____. 

GIANPAULO RIBEIRO: _________________________ 
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ANEXO I – RELAÇÃO DE DOCUMENTOS. 
 

a) 1.    Comprovante de escolaridade e/ou habilitação exigida para o cargo, com 
o competente registro no órgão fiscalizador do exercício profissional, se for o 
caso; 

b) Prova de aptidão física e mental para o exercício do cargo, mediante 
atestado médico; (Médico Perito Oficial do Município); 

c) Declaração de bens que constituem seu patrimônio ou Declaração de Imposto 
de Renda; 

d) Declaração de Inacumulabilidade de Cargos, Empregos ou Funções Públicas; 
e) Declaração de Inexistência de Percepção de Aposentadoria por Invalidez, 

paga pelo INSS ou por qualquer outro órgão Previdenciário; 
f) Certidão Negativa expedida pelo Poder Judiciário – Cartório de Distribuição 

de Feitos Civis e Cartório de Distribuição de Feitos Criminais da Comarca de 
Videira;  

g) 01 (uma) foto 3x4; 
Cópias: 

h) CPF; 
i) Identidade; 
j) Título de Eleitor e Comprovante de votação da última eleição; 
k) Certificado de Reservista, para candidatos do sexo masculino; 
l) Certidão de Nascimento ou Casamento; 
m) Certidão de Nascimento dos Dependentes; 
n) Carteira de Trabalho 
o) Carteira de Habilitação, se for o caso; 
p) Pis/Pasep; 
q) Endereço; 
r) Nº de conta salário banco BRADESCO agencia de Arroio Trinta; 
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ANEXO I 

DECLARAÇÃO DE BENS 

Declaro, nos termos da Lei, nesta data, que possuo os seguintes bens: 

  (   ) Não Possuo bens a declarar 

  (   ) Possuo bens a declarar, conforme segue abaixo 

Casa, apartamento ou terreno 

Endereço 
Data da 
aquisição 

Valor de 
aquisição 

Valor de venda 
atual 

    

    

Veículo 

Tipo Ano 
Data de 
aquisição 

Valor de 
aquisição 

Valor de venda 
atual 

     

     
Outros 
 

Fonte de renda 

 
 

NOME COMPLETO:_____________________________________________ 

CARGO:_______________________________________________________ 

 

Arroio Trinta - SC, ____/____/2022. 

 

 

 

_________________________________________ 

Assinatura do Candidato 
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ANEXO I 

D E C L A R A Ç Ã O 

 
Eu, _________________________________________ portador(a) da Carteira de 

Identidade nº______________________, inscrito(a) no CPF/MF sob o 

nº__________________________, Declaro para os devidos fins que não exerço 

cargo, emprego ou função pública em quaisquer das esferas (federal, estadual ou 

municipal), não comprometendo, desta forma, minha nomeação para o cargo de 

________________________________________________________________

_deste Poder.  

E por ser verdade, firmo a presente declaração.  

 

Arroio Trinta - SC, _____/_____/2022. 

 

 

_________________________________________ 

Assinatura do Candidato 
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ANEXO I 

D E C L A R A Ç Ã O 

(se for necessário) 
                 

 Eu, ________________________________________________, portador (a) da 

Carteira de Identidade Nº ____________________________, inscrito(a) no 

CPF/MF sob o nº_______________________, Declaro para os devidos fins que 

exerço o cargo de ______________________________________, 

vínculo_______________________, junto 

a(o)__________________________________, lotado na 

____________________________, com carga horária de _____horas/semanais, 

exercendo as atividades do cargo das ____ horas às _______ horas. 

                 E por ser verdade, firmo a presente declaração.  

Informações Complementares: 

__________________________________________________ 

________________________________________________________________

___________ 

Arroio Trinta - SC, _____/_____2022. 

 

 

________________________________ 

Assinatura do Candidato 
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ANEXO I 

D E C L A R A Ç Ã O 

 

 
 Eu, ___________________________________________, portador(a) da 

Carteira de Identidade nº ______________________________, inscrito(a) no 

CPF/MF sob o nº __________________________, Declaro para os devidos fins 

que não respondo a nenhum processo administrativo em quaisquer das esferas 

(federal, estadual ou municipal), não comprometendo, desta forma, minha nomeação 

para o cargo de 

________________________________________________________________

_deste Poder.  

E por ser verdade, firmo a presente declaração.  

 

Arroio Trinta - SC, _____/_____/2022. 

 

 

_________________________________________ 

Assinatura do Candidato 
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ANEXO I 

D E C L A R A Ç Ã O 

(aposentadoria por Invalidez) 

 

 
Eu, ___________________________________________, portador(a) da Carteira 

de Identidade nº ______________________________, inscrito(a) no CPF/MF sob 

o nº __________________________, Declaro para os devidos fins que não recebo 

aposentadoria por invalidez pago pelo INSS ou por outro órgão previdenciário. 

 

E por ser verdade, firmo a presente declaração.  

 

 

Arroio Trinta - SC, _____/_____/2022. 

 

 

 

_________________________________________ 

Assinatura do Candidato 
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ANEXO I 

TERMO DE DESISTÊNCIA DE POSSE 

 

NOME DO CANDITADO CLASSIFICAÇÃO CPF 

   

            O(A) candidato(a) acima identificado(a), considerando o resultado do 

Concurso Público n.º 0001/2018, realizado pela Prefeitura do Município de Arroio 

Trinta - SC, aprovado(a) para o cargo de __________________________, 

localidade ___________________, classificado(a) em ____.º lugar, DECLARA para 

todos os fins, por este ato que DESISTO DEFINITIVAMENTE, de forma firme, 

livre e valiosa de minha nomeação para o cargo em questão, bem como tenho 

conhecimento que nova convocação não se efetivará no período de vigência do 

presente Concurso Público. 

 

Arroio Trinta - SC, ___ de _________ de 2022. 
 
 
 
 

___________________________________ 
(Nome e assinatura do Candidato) 

RECONHECER FIRMA 
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ANEXO II – RELAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS 
(realizados após 20/12/2021) 

 
1. Apresentar os seguintes exames para avaliação médica: 

• Avaliação Cardiológica; 
• Avaliação Neurológica; 
• RX Tórax; 
• RX Coluna lombo sacra ap.p obliquas; 
• Avaliação Audiométrica; 
• Hemograma; 
• VDRL; 
• ABO RH; 
• Glicemia; 
• Ex. Quant. Urina; 
• EPF; 
• Apresentar Comprovante de Vacina Antitetânica; 
• Exame Anti-HBS. 

 
     2.  A avaliação médica do(a) candidato(a) será realizada pelo profissional 
credenciado pelo Município, mediante prévia entrega dos exames acima indicados, 
que poderá homologar os mencionados exames, sendo que uma vez não 
homologado, poderá solicitar exames complementares para nova inspeção. 
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