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EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 003/2019, de 28/08/2019 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA NOMEAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO 
MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS/PB – EDITAL Nº. 001/2018 E EDITAIS DE 
RETIFICAÇÕES NºS 002 E 003/2018. 

Dispõe sobre a terceira convocação 
para nomeação do Concurso 
Público para provimento cargos da 
Prefeitura Municipal de Pilõezinhos 
e dá outras providências. 

 

A PREFEITA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS, Estado da Paraíba, Sra. Monica Cristina 
Santos da Silva, no uso de suas atribuições, e: 

CONSIDERANDO o disposto no art. 37, inciso II da Constituição Federal, determinando 
que a investidura em cargo público seja precedida de aprovação em concurso público de 
provas ou provas e títulos; 

CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 365/2018 de 19 de junho de 2018 que Dispõe sobre 
a criação de novos cargos públicos e altera o quantitativo de vagas na estrutura da 
administração pública e dá outras providências; 

CONSIDERANDO a homologação do resultado do CONCURSO PÚBLICO PARA 
PROVIMENTO DE VAGAS DO QUADRO DE EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PILÕEZINHOS/PB– EDITAL DE ABERTURA Nº. 001/2018, DE 24 DE OUTUBRO DE 
2018, EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 002/2018, DE 06/11/2018 E EDITAL DE 
RETIFICAÇÃO Nº 003/2018 DE 19/11/2018; 

CONSIDERANDO os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência dos atos administrativos; 

R E S O L V E: 

CONVOCAR os candidatos aprovados e classificados relacionados no 
Anexo I deste Edital com vistas à nomeação para os cargos efetivos, 
observadas as seguintes condições: 

1. DA ENTREGA DOS DOCUMENTOS 

1.1. Os candidatos relacionados no Anexo I do presente Edital, deverão comparecer, 
pessoalmente, ou por intermédio de procurador, mediante procuração pública ou particular 
com firma reconhecida em cartório, no prazo máximo de 15 (QUINZE) dias, a partir do 
recebimento do AR e/ou Notificação Pessoal, no horário das 08:00h às 17:00 horas, na 
sede desta Prefeitura, localizada na Rua Manoel Alvino de Moura, 56, Centro, 
Pilõezinhos/PB, para apresentação e entrega dos documentos constantes no Anexo II, 
parte integrante da presente convocação, e na forma do Edital nº 001/2018 de Abertura do 
Concurso Público Municipal e alterações de Edital nºs 002 e 003/2018. 

1.1.1. Não serão recebidos documentos de forma parcial, sendo que a falta de qualquer 
documento constante no Anexo II acarretará o não cumprimento da exigência do item 
“1.1.”, deste Edital. 
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1.1.2. O não comparecimento no prazo legal implicará a renúncia tácita do aprovado 
convocado e, consequentemente, a perda do direito à nomeação ao cargo para o qual foi 
aprovado. 

1.1.3. Os documentos constantes no Anexo II, parte integrante da presente convocação, 
são exclusivamente para fins de cadastro dos candidatos aprovados para o quadro efetivo 
da Prefeitura Municipal de Pilõezinhos-PB. 

1.1.4. Os documentos constantes nos Anexo II somente serão aceitos mediante 
reconhecimento de firma em cartório. 

2. DOS EXAMES MÉDICOS 

2.1. Os candidatos deverão comparecer no prazo máximo de 15 dias contados do 
recebimento do AR e/ou notificação pessoal, a partir das 08:00h as 17:00 horas, na Sede 
da Prefeitura Municipal, localizada na Rua Manoel Alvino de Moura, 56, Centro, 
Pilõezinhos/PB, data a partir da qual será marcada a data de encaminhamento para 
realização do exame médico admissional, munidos dos exames de saúde pré-
admissionais constantes no Anexo III deste Edital, perante à Junta Médica Oficial 
designada pelo Município de Pilõezinhos/PB, que avaliará a aptidão física e mental para o 
exercício das atribuições do cargo, sob pena de renúncia tácita do aprovado convocado e, 
consequentemente, perda do direito à nomeação ao cargo para o qual foi aprovado. 

2.2. Não serão admitidos os exames médicos exigidos no Anexo III que tenham sido 
realizados há mais de 60 (sessenta) dias, contados da publicação do presente Edital. 

2.3. Aos candidatos portadores de necessidades especiais convocados neste edital, além 
de atenderem ao que determina o item 2.1, deverão apresentar laudo médico, conforme 
modelo e especificações constante no Anexo IV do EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO 
N.º 001/2018. 

3. DA NOMEAÇÃO 

3.1. Cumpridas as exigências no que concerne à entrega de documentação e exames 
médicos admissionais, nos itens “1” e “2” deste Edital, para preenchimento de vagas 
efetivas constantes do quadro da Prefeitura Municipal de Pilõezinhos/PB, o candidato 
deverá se fazer presente na sede da Prefeitura Municipal, localizada na Rua Manoel Alvino 
de Moura, nº 56, Centro, Pilõezinhos/PB, no horário das 08:00 horas às 17:00 horas, 
dentro do prazo de 15 dias contados a partir do encerramento do prazo previsto no item 
2.1 deste Edital, para sua nomeação e posse. Este prazo poderá ser prorrogado por mais 
15 dias de acordo com o interesse da administração. 

3.2 Para a nomeação, o candidato, também deverá apresentar todos os documentos 
exigidos pelo presente edital e demais documentos legais que lhe forem exigidos pela 
Secretaria de Administração e Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de 
Pilõezinhos, sob pena de perda do direito à vaga. 

4. DA PUBLICAÇÃO 

4.1.1. O presente Edital de Convocação, com a relação completa dos CONVOCADOS, 
estará publicado no Diário do Município e divulgado na Internet no endereço 
eletrônico www.piloezinhos.pb.gov.br e no quadro de avisos da Prefeitura, atendendo a 
necessidade e conveniência de cada ente administrativo da Prefeitura Municipal de 
Pilõezinhos/PB. 

http://www.piloezinhos.pb.gov.br/
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4.1.2. É de inteira responsabilidade do candidato a sua omissão quanto ao que for 
publicado ou divulgado. 

4.1.3. Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 

5. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

5.1. Integram o presente Edital: 

ANEXO I – RELAÇÃO DE CANDIDATOS CONVOCADOS; 

ANEXO II – RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA NOMEAÇÃO; 

ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO ACUMULAÇÃO ILEGAL DE 
CARGO PÚBLICO DECLARAÇÃO DEMISSÃO/EXONERAÇÃO “EX-OFICIO’;  

  

Gabinete da Prefeita Municipal de Pilõezinhos, Estado da Paraíba aos 28 de agosto de 
2019. 

  

Mônica Cristina Santos da Silva 
Prefeita Municipal de Pilõezinhos/PB 
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ANEXO I 

RELAÇÃO DE CANDIDATOS CONVOCADOS 

3ª Convocação 

LISTA DO(S) CONVOCADO(S) (Aprovados/Classificados) 

Cargo: ASSISTENTE SOCIAL 

Nome do convocado Nº inscrição Classificação/Média final 

PEDRITA CAROLINE MARQUES DE OLIVEIRA 5.4.2.6.1.1 3º - 788.8 

 

Cargo: BIOQUIMICO 

Nome do convocado Nº inscrição Classificação/Média final 

EDJANEIDE DA SILVA COSTA 5.4.2.28.1.1 2º - 652.8 

 

Cargo: FISIOTERAPEUTA 

Nome do convocado Nº inscrição Classificação/Média final 

FRANCISCO LEITE EVANGELISTA PIMENTEL 5.4.4.15.1.1 3º - 785.4 
 

Cargo: MÉDICO PSF 

Nome do convocado Nº inscrição Classificação/Média final 

BRUNA GADELHA DORNELAS 5.4.5.32.1.1 3º - 673.2 

NICASSIO SILVA MENEZES 5.4.5.36.1.1 4º - 646.0 
 

Cargo: PROFESSOR DE MATEMÁTICA 

Nome do convocado Nº inscrição Classificação/Média final 

JOÃO LUIZ DA SILVA 5.4.11.42.1.1 2º - 923,06 
 

Cargo: PSICÓLOGO 

Nome do convocado Nº inscrição Classificação/Média final 

LEONARDO CARVALHO DE OLIVEIRA 5.4.25.23.1.1 3º - 812.6 
 

Pilõezinhos- PB, 28 de agosto de 2019 

 

MONICA CRISTINA SANTOS DA SILVA-PREFEITA 
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ANEXO II – RELAÇÃO DE DOCUMENTO NECESSÁRIOS PARA NOMEAÇÃO; 

1. O Candidato deverá apresentar cópias dos seguintes documentos 
“autenticados”, como condição para sua posse: 
 

a. Comprovação dos pré-requisitos/escolaridade constante no capítulo II do Edital do  
Concurso nº 001/2018 e retificações; 

b. Certidão de Nascimento ou casamento 
c. Cópia do título de eleitor, com o comprovante de votação na última eleição ou 

certidão dequitação eleitoral fornecida pelo cartório eleitoral;  
d. Certificado de Reservista ou Dispensa de incorporação, para os candidatos do 

sexo masculino; 
e. Cédula de Identidade (RG) 
f. Última Declaração de Imposto de Renda apresentada a Receita Federal do Brasil, 

com as devidas atualizações e/ou complementações ou, no caso de o nomeado 
não ser declarante, declaração firmada por ele próprio, nos termos da Lei nº 
8.429/92, caso tenha feito tal declaração; 

g. Comprovante de inscrição no Cadastro de Pessoa Física – CPF 
h. Documento de Inscrição no PIS-PASEP, caso possua; 
i. 2(duas) fotos 3x4 recentes, coloridas (fundo branco); 
j. Comprovante de residência 
k. Certidão de antecedentes criminais; 
l. Declaração de cargos e/ou empregos públicos que ocupa, ou sua negativa, com 

firma reconhecida em qualquer um dos casos. 
m. O candidato deverá providenciar às suas expensas, os seguintes exames: 

Glicemia em jejum, Hemograma completo, Sumário de urina e eletrocardiograma; 
n. Os resultados dos exames serão apresentados na ocasião da realização do exame 

médico admissional; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS 
 

 
 

6 
 

ANEXO III – MODELOS DE DECLARAÇÃO DE NÃO ACUMULAÇÃO ILEGAL DE 
CARGO PÚBLICO e DECLARAÇÃO DEMISSÃO/EXONERAÇÃO “EX-OFICIO’;  

(MODELO I) 

DECLARAÇÃO NEGATIVA DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS  

Eu_____________________________________________________________________, 

residente à _________________________________________________________________, nº 

________, Bairro___________________________, Cidade/UF _____________________, 

declaro para os devidos fins à PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS – PB, que não exerço 

cargo, emprego ou função pública nas esferas do Governo Municipal, Estadual e Federal, cuja 

acumulação seja vedada nos termos do art. 37, inciso XVI da Constituição Federal, e art. 155 da 

Lei 7.502/90, estando, portanto, desimpedido (a) para assunção de cargo ou emprego público 

no (a) ___________________________________________________________.  

Pilõezinhos-PB,_____de ____________ de 20____.  

 

__________________________________________________   
Assinatura do (a) concursado (a) CPF Nº 

 

(MODELO II)  

DECLARAÇÃO (DEMISSÃO/EXONERAÇÃO “EX OFFICIO”)  

Eu _________________________________________________________________, 

residente à _____________________________________________________________, 

nº ________, declaro junto à PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS – P B, 

não ter sido desvinculado (a) do Serviço Público (Federal, Estadual ou Municipal) em 

decorrência de demissão, exoneração “ex-officio” ou ter sofrido qualquer sanção 

impeditiva no exercício de cargo público.  

Pilõezinhos_PB,_____de __________________ de 20___. 

 

___________________________________________________  

Assinatura do (a) concursado (a) CPF Nº 
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MODELO III 

 

DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO ANUAL DE IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA FÍSICA 

 

 

Eu, ___________________________________________________, portador do CPF nº 

___________________, RG nº _________________, residente na 

___________________________________________________________ 

________________________________________________, declaro que SOU ISENTO DE 

DECLARAÇÃO ANUAL DE IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA FÍSICA, conforme regulamento da 

Receita Federal do Brasil. Pois no ano anterior não obtive rendimento provindos de trabalho 

assalariado, proventos de aposentadorias, pensões, aluguéis ou atividades rurais suficientes 

para declarar IRPF neste ano, e não me enquadro nos demais casos que obrigam a entrega da 

Declaração Anual de Imposto de Renda de Pessoa Física. Declaro ainda estar ciente de que as 

informações que estou prestando são de minha inteira responsabilidade e que, no caso de 

declaração falsa, estarei sujeito às sanções previstas em lei, aplicando-se, ainda, o disposto no 

parágrafo único do art. 10 do Decreto nº 83.936, de 6 de setembro de 1979 e Artigos 171 e 

299 do Código Penal e Lei nº 8.429/92.  

 

__________________________, _____ de _________________ de 2019  

 

 

__________________________________________ 
Assinatura do (a) Declarante 

Letra Legível 

 


