
 
 
 
 
 
 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 
 

A Prefeitura Municipal de Vera, Estado de Mato Grosso, em cumprimento a decisão Judicial proferida no mandado de segurança nº 8881-23.2016.811.0102 da Comarca de 
Vera - MT,  CONVOCA a candidata abaixo relacionada, classificada Concurso Publico nº 001-2015, a comparecer junto ao Departamento Pessoal, no prazo de 15 dias a 
partir da data de publicação deste edital, a fim de apresentar toda a documentação exigida conforme disposto no referido edital e tomar posse no cargo abaixo descrito: 
 
 

Nº Insc Nome do Candidato Cargo Concorrido Local Situação 

094 WILMA ALINE MESA AYALA TECNICO ADMINISTRATIVO / AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 

PREFEITURA MUNICIPAL Convocada por Decisão Judicial 

 

 

Vera-MT, em 29 de Maio de 2020. 

 

 

 

Moacir Luiz Giacomelli 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA POSSE NO CONCURSO PUBLICO  
 
Para tomar posse o candidato deverá apresentar documentação no original ou fotocópia autenticada em cartório, uma copia para o 

departamento de recursos Humanos que comprove o que segue abaixo: 
 
1 - Cédula de Identidade; 
2 - Ser brasileiro ou estrangeiro nos termos da Lei (art. 12 e 37, I da CF/88); 
3 - Cartão de Identificação do Contribuinte (CPF); 
4 - Certidão de Casamento ou Nascimento; 
5 - Carteira de Vacinação dos filhos menores de 05 anos; 
6 - Certidão de Nascimento dos filhos; 
7 - Carteira de Trabalho (constando número e data de emissão); 
8 - Cartão do PIS/PASEP; 
9 - Título de Eleitor e comprovante de quitação eleitoral; 
10 - Certidão Negativa de 1º e 2º grau fornecida pelo Cartório Distribuidor da comarca do domicílio dos últimos cinco anos, relativa à existência 

ou inexistência de ações cíveis e criminais (com trânsito em julgado); 
11 - Certidão Negativa de Débitos para com o município de posse; 
12 - 01 (uma) foto 3x4, atualizada; 
13 - Registro no conselho da respectiva categoria quando se tratar de profissão regulamentada, incluindo-se comprovante de quitação de 

anuidade e certidão de regularidade Administrativa e Financeira; 
14 - Certidão de Reservista (quando do sexo masculino); 
15 - Comprovante de Escolaridade, por meio de histórico, diploma e certificado, conforme exigência do cargo ao qual concorre devidamente 

registrado pelo MEC; 
16 - Declaração constando endereço residencial; 
17 - Declaração de Bens do candidato no ato da posse; 
18 - Declaração negativa de acúmulo de cargo público; 
19 - Cópia do CPF e RG do cônjuge; 
20 - Declaração de não infringência do inciso XVI do art. 37 da Constituição Federal e da disponibilidade do tempo para cumprimento da carga 

horária. 
21 - Comprovante de sanidade física e mental, expedido pelo médico do município. 
22 - Atestado Médico Admissional expedido de acordo com as exigências da Administração Municipal, pela Medicina do Trabalho.  
23 - Todos os exames correrão às expensas do candidato; 
24 - Os exames complementares a serem realizados e apresentados (original e cópia) no momento do exame médico admissional são os 

abaixo discriminados: 
 
 



25 - Exames Laboratoriais e de imagens PARA TODOS OS CARGOS: 
1 - Urina tipo I; 
2 - Hemograma completo em jejum; 
3 - VDRL; 
4 - Protoparasitológicos. 
5 - Glicemia em jejum; 
6 - Perfil lipídico (Colesterol L.D.L, Colesterol H.D.L e triglicéridios); 
7 - Eletrocardiograma (E.C.G) com avaliação de médico cardiologista; 
8 - RX de tórax em P.A. e perfil e os laudos correspondentes; 
9 - Eletroencefalograma (E.E.G.) com avaliação de médico neurologista (para homens e mulheres com idade igual ou acima de 40 anos de 

idade. 
 

 


