ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ROSALÂNDIA
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO N.º024/2016 DE 14 DE MARÇO DE 2016.
Dispõe sobre a décima convocação de
candidatos aprovados e classificados/CR no
concurso público n°001/2013 e adota outras
providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA ROSALÂNDIA, ESTADO DO
TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem o Artigo 30 da Constituição
Federal e Art. 71, inciso III, da Lei Orgânica Municipal, combinado com o Art. 13 da Lei
Municipal 322/2012, e
Considerando a publicação do Decreto n°031/2014 que homologa o resultado
final do concurso publico n°001/2013, definido no Edital n°021/2014 de 15 de abril de
2014, apontando os candidatos aprovados e classificados conforme a ordem.
D E C R E T A:
Art. 1º. Fica convocado ESTEVAM RIVELLO ALVES, inscrição n°04579,
candidato aprovado em 7° colocação ao cargo de médico no Concurso Público
n°001/2013, à vista da homologação do resultado final do certame, para no prazo
máximo de trinta dias, contados da publicação, se apresentarem junto a Secretária de
Administração/Setor de Pessoal, localizado na Av. 22 de abril n° 300, centro na cidade
de Nova Rosalândia/TO., no horário das 07:00 às 13:00, de segunda a quinta-feira
para apresentação de documentos necessários constantes no anexo I do presente
decreto e para apresentação das declarações constantes do anexo III e IV e V, do
Decreto Municipal n°039/2014 para o provimento de nomeação e posse do respectivo
cargo no quadro de servidores efetivos da Administração Municipal.
Art. 2°. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Rosalândia/TO., aos 14 dias do
mês de Março de 2016. 127° da Republica, 28° do Estado e 28° do Município.

Enoque Portílio Cardoso
Prefeito

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ROSALÂNDIA
GABINETE DO PREFEITO
ANEXO I - DO DECRETO N.º24/2016 DE 14 DE MARÇO DE 2016.
DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA POSSE
1-POSSE:
A posse ocorrerá no prazo de 30 (trinta) dias contado da publicação do extrato do
respectivo ato de provimento, podendo se prorrogado por igual período a pedido do
candidato ou de interesse administração público.
Será necessários apresentar cópias autenticadas dos seguintes documentos ou
acompanhados de originais:
1. Cédula de Identidade – RG;
2. Cadastro de Pessoas Físicas – CPF do Ministério da Fazenda;
3. Título de Eleitor e (também Certidão de Quitação Eleitoral emitida pela Justiça
Eleitoral encontrável no site: www.tse.gov.br);
4. Certificado de Reservista ou Certificado de Alistamento Militar constando a
dispensa; se masculino.
5. Certidão de Nascimento dos filhos;
6. Caderneta de Vacinação dos filhos com idade de até cinco anos;
7. Certidão de Nascimento ou Casamento; Se viúvo(a), acompanhar Certidão de
Óbito do(a) Cônjuge, se Separado ou Divorciado, trazer Certidão com
Averbação;
8. PIS/PASEP;
9. Declaração de não–cumulatividade de cargo público, “anexo III” exceto os
previstos em lei;
10. 03 (três) fotos 3x4 coloridas recentes;
11. Comprovante de aptidão física e mental a ser expedido por médico à cargo da
Prefeitura Municipal de Nova Rosalândia-TO, mediante análise dos laudos
médicos e laboratoriais exigidos no ato da posse compatível com o cargo a
exercer, e às expensas do candidato;
12. Comprovante de residência;
13. Certidões negativas criminais da Justiça Federal e da Justiça Estadual dos
lugares onde tenha residido nos últimos 5 (cinco) anos
14. Para os cargos de professor da Educação Infantil e anos iniciais do Ensino
Fundamental - nível superior em curso de Licenciatura Plena em Pedagogia,
em Educação Física ou curso Normal Superior;
15. Original de Comprovante recente, como Titular, de conta corrente, individual,
do Banco do Bradesco;
16. Comprovante de Endereço;
17. Comprovante de escolaridade exigido em Edital para o cargo (Nível superior:
Diploma/Certificado/Títulos, todos devidamente registrados. Nível médio:
Certificado, devidamente registrado. Nível Fundamental: Histórico Escolar);
18. Certidão Negativa de antecedentes criminais, emitida pela Justiça Federal;
19. Carteira Nacional de Habilitação – CNH, no mínimo categoria D (quando for o
caso);
20. Registro no conselho de classe do profissional (quando for o caso);

21. Copia da publicação da nomeação no Diário Oficial do Estado do Tocantins;
2 - EXAME MÉDICO-PERICIAL:
1. Sangue: Hemograma completo e contagem de plaquetas, Glicemia de jejum,
tipagem sangüínea, HBS AG, VDRL; exame bioquímico do sangue: uréia,
creatinina, TGO, TGP, colesterol total, HDL-Colesterol e Triglicérides;
2. Urina: EAS;
3. Eletrocardiograma com laudo, emitido por médico cardiologista;
4. Radiografia do tórax em PA e perfil com Laudo;
5. Exame oftalmológico completo: acuidade visual, com e sem correção,
fundoscopia, motricidade ocular, tonometria, biomicroscopia e senso cromático;
6. Laudo Psiquiátrico, emitido por médico psiquiatra, constando exame mental
detalhado, relatando os seguintes dados: Aspecto geral e comportamento
espontâneo, atitude frente ao exame, sensopercepção, pensamento (curso,
forma, conteúdo), raciocínio, imaginação, pulsões instintivas, afetividade,
sicomotricidade, consciência-vigilância, memória, vontade, pragmatismo,
atenção e orientação (temporal e espacial) e histórico de tratamento atual ou
anteriores.
7. Comprovante de vacina contra febre amarela, com prazo de validade nãovencido; OBS: Deverão ser apresentados os exames originais, os quais terão
validade de 90(noventa) dias.
3- EXERCICIO:
O exercício terá início no dia seguinte à nomeação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Rosalândia/TO., aos 14 dias do
mês de Março de 2016. 127° da Republica, 28° do Estado e 28° do Município.

Enoque Portílio Cardoso
Prefeito

