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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2.021. 
 
 

Ilmo Sr. 

Eduardo Moioli 

 

Tendo em vista que vossa senhoria restou aprovado no Concurso Público nº 01/2021, realizado em 
31/10/2021, para o cargo de Médico, é o presente para encaminhar o ofício 164/2022, (em anexo) 
convocando-o para assumir a vaga. 

 

O Estatuto do Funcionário Público do Município de Urupema, em seu art. 14, §1º, I, estipula o prazo de 30 
dias para posse, contados da data do recebimento do ofício que convocar o classificado no concurso. 

 

Portanto, solicitamos vossa especial gentileza em manifestar sua intenção de assumir ou não a vaga, no 
menor prazo possível, tendo em vista a necessidade do Município de Urupema de preencher as vagas em 
aberto. 

 

Certo de poder contar com vossa atenção, desde já agradecemos. 

 



 

 

 
Urupema, 04 de julho de 2022. 

 
 

Of. N° 164/2022 
                                                           

Ilmo (a) Sr (a) 
EDUARDO MOIOLI 
ITAJAÍ-SC 
 
 

Vimos por meio deste, convocar vossa Senhoria para comparecer na Prefeitura 
Municipal de Urupema, cito a Rua Arthur Pagani, 281, munido da documentação especificada 
no Edital do Concurso Público Nº 01/2021, a fim de  Tomar Posse no Cargo de MÉDICO,  no 
qual Vossa Senhoria foi classificada. 
                      Esclarecemos que o atestado médico será fornecido por médico do Trabalho, a 
seu critério, mediante apresentação dos seguintes exames: Hemograma Completo -  Glicemia 
de Jejum- VDRL - Hbs Ag - Anti HCU - Anti HIV- E.Q.U -  Creatinina - TGO e TGP (a critério 
médico, outros poderão ser solicitados). 
                       Esclarecemos ainda, que a partir da data do recebimento deste ofício, o 
candidato terá o prazo de 30 (trinta) dias para tomar posse, se o candidato não comparecer 
durante esse período automaticamente será considerado que o mesmo desistiu da vaga, 
sendo o caso, nomeado imediatamente o próximo classificado no concurso, conforme Art. 
14. e seus parágrafos, da Lei Complementar 035/06. Maiores esclarecimentos entrar em 
contato com Jocemara na Prefeitura Municipal pelo fone (49) 32363000 ou 32363020. 
                       Sendo o que se apresenta para o momento, 
 
                                                        Atenciosamente,  
 
  
 
 
 
 

EVANDRO FRIGO PEREIRA  JOCEMARA SOUZA P.   CARDOSO 

Prefeito Municipal     Diretor Dep. Pessoal 
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