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lmperatriz, 09 de Agosto de2021

SEGUNDA gONVOçAçÃO DOS APROVADOS DO CONCURSO PÚBLICO PARA
pROVIMENTO DE CARêOS EFETIVOS DO QUADRO DE PESSOAL DA SECRETARIA

MUNtCtpAL DE ADMINSTRAÇÃO E MoDERNIZAÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL

DE IMPERATRIZ-MA,

Edital 004/20í9 - PMI

osecretárioMunicipaldeAdministraçáo,nousodesuasatribuiçóes
legais, convoca os candidatos abaixo relacionados, aprovados e classificados no

Cõncurso Público OO4l2Olg deO5t12t2O19 - PMl, realizado conforme as normas ditadas

pelo Edital no OO4/2019 de 05112t2019, para comparecerem ao Departamento 4e Recursos

iírr"no. da Prefeitura Municipal de lmperatriz, com sede nesta cidade na Rua Rui Barbosa

20i , Centro, a partir do dia 18iOBt2O2,/1, no horário das 8:00 às í 2:00 horas, munidos dos

documentos abaixo relacionados e os demais que' conforme o cargo tenham sido

ãxigidos no Edital do referido Concurso, ocasião em que reeberáo Guia de

Enáminhamento para a rcalizaçào de exame médico pré-admissional, . conforme

íonàgrár" abaixo estabelecido. óonvém esclarecer ainda que o não atend-imento da

prese;te convocação, no prazo máximo e improrrogávêl dê 05 (cinco) dias úteis'

contados da data ínicial marcada para o comparecimento no local e horários designados

ãáÀ;,-óÉRÁ-óônsroemoo iomo RENÚNcIA rÁclrA DE DlRElroS, ficando o

úrnicipio de lmperaúiz autorizado a convocar outros classificados e aprovados no referido

óán.ri.o públióo, em substituição aos que, por inércia, renunciarem a seus direitos' Será

ainda, considerada como RENÚNC|A fÁitfA DE DIREITOS deixar o candidato de

ãó*rã"táir" setor de Recursos Humanos o competente Atestado de Saúde ocupacional

ãipeoido no prazo máximo de cilco dias rlGis após a emissão do mesmo, uma vez que

úi-o*rr"ntà é essencial para-a formalização do processo de admissão.

Certifico que esta segunda convocaçáo paÍa

;rovimento de cargos efetivos foi aÍixada no mural

ie oublrcacóes doi atos da PÍefeÍuÍâ Munropâl de

lmperatnz.'no periodo de OgtOAt2O2l a 1010912021'
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CHAMA POR ORDEM E CLASSIFICA O E GARGOS. TA DE APRESE TACAO

DATA 18/08/2021

lntérprete de Libras

MARIA DA GRACA SILVA GOMES
SOLANGE FEITOSA PEREIRA
JOYCE MELO DA COSTA
CRISTIANE DA SILVA FEITOSA
MARIA DE LOURDES DA SILVA FURTADO SANTOS
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EM ORDEM DE GRUPOS.
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ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Imperatriz

Secretaria Municipal de Administração e Modernização

DOCUMENTOS A SER EM APRESENTADOS
forma ori uma fotocó

NOTA: OS EXAMES MÉD'COS SO LICITADOS FICARAO ACARGO DO CANDIDATO.

1. Carteira de Trabalho;
2. Carláo PIS/PASEP;
3. Cedula de ldentidade;
4. CPF e Declaração de lmposto de Renda (caso náo declare, apresentar comprovante

de situação regular de CPF);
5. Carteira de Reservista;
6. Título de Eleitor com comprovante da última votação;
7. Comprovante de endereço;
8. Certidão negativa de ações cíveis e criminais (expedida pelo Fórum);
9. 02 (duas) fotograÍias 3X4 recentes e iguais;
l0.Carteira de Habilitação (para cargo de motorista);
1í. Comprovante de escolaridade;
12.Certidáo de Nascimento, caso seja solteiro;
13.Certidáo de Casamento e RG/CPF (cônjuge);
í4.Regisúo de Nascimento ou RG e CPF de filhos menores de 14 anos;

15. Cirteira de vacinaçáo dos filhos que tenham até 06 anos de idade e declaração de

que está devidameáte matriculado em escola para os que tenham entre 7 e 14 anos;

16. Exames médicos pré-admissionais;
17.CarleÍa de Registro no cRM, COREN, CRO, RQE e demais conselhos

respectivamente àe acordo com o cargo e comprovante de pagamento da anuidade.
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