CONVOCAÇÃO
COMUNICADO N.º 001/2014.

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ESTÂNCIA/SE, no uso de suas atribuições
legais e tendo em vista o previsto no artigo 35, inciso II, da Lei Orgânica Municipal, considerando a
homologação do Concurso Público objeto do Edital n.º 001/2013, publicado no Diário Oficial do Estado
de Sergipe em 12/06/2014, para provimento dos cargos efetivos da Câmara Municipal de Estância/SE,
criados na forma do anexo II, da Lei Complementar n.º 40, de 11 de abril de 2012, alterada pela Lei
Complementar n.º 47, de 17 de abril de 2013.
CONVOCA os candidatos aprovados dentro do número de vagas dos cargos mencionados no certame,
constante da lista que integra o anexo único deste comunicado, a comparecerem na Secretaria da Câmara
Municipal de Estância/SE, sediada na rua Gumercindo Bessa, s/n, centro, Estância/SE, para inspeção
médica e psicológica, nas datas abaixo dispostas, apresentando os documentos a seguir discriminados,
observando as seguintes recomendações:
1. Disposições Gerais:
1.1 Os candidatos ora convocados deverão comparecer, pessoalmente, nos dias, horários e locais
designados neste comunicado;
1.2 A ausência a qualquer ato será interpretada como desistência, sendo o candidato eliminado do
presente concurso público.
2. Da Perícia Médica
2.1 São exames médicos que todos os candidatos convocados deverão obrigatoriamente
apresentarem:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

HEMOGRAMA;
GLICEMIA;
TGO e TGP;
CRATININA;
SUMÁRIO DE URINA;
RAIO X DO TÓRAX;
ECOCARDIOGRAMA;
PSA (para os candidatos do sexo masculino com idade superior a 40 anos).
AUDIOMETRIA (apenas para o candidato aprovado para o cargo de agente de operação de
áudio e vídeo);
j) ACUIDADE VISUAL (apenas para os candidatos aprovados para os cargos de motorista e
agente de vigilância patrimonial).
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2.2 Todos os exames requisitados deverão ser recentes, entendendo-se como tal os expedidos com
data não superior a 30 (trinta) dias.
2.3 O candidato aprovado na vaga de deficiente físico, além dos exames mencionados nos itens
acima deverá apresentar declaração ou laudo médico recente, com data de expedição não
superior a 30 (trinta) dias, apontando a deficiência da qual é portador, seu grau e nível,
indicando a sua respectiva CID (classificação estatística internacional de doenças e problemas
relacionados à saúde).
2.4 A não apresentação da declaração ou laudo médico mencionado no item 2.3, impossibilitará a
realização da perícia medica do candidato, eliminando-o automaticamente do concurso.
3. Da Avaliação Psicológica
3.1 A avaliação psicológica consistirá na análise objetiva e padronizada de características que
avaliarão aspectos cognitivos, emocionais, de personalidade, habilidades de atenção, memória,
raciocínio, podendo ser aplicada coletivamente. Para tanto serão utilizados testes,
questionários ou inventários aprovados pelo Conselho Federal de Psicologia e realizado por
Psicólogo registrado no referido Conselho;
3.2 Os candidatos deverão apresentar-se uma hora antes do início do exame, devendo ter
dormindo bem durante na noite anterior, sendo desejável pelo menos oito horas de sono,
alimentar-se adequadamente no café da manhã e/ou almoço, com uma refeição leve e saudável
e evitar a ingestão de bebidas alcoólicas.
4. Dos documentos necessários
4.1 Os candidatos deverão apresentar obrigatoriamente:
a) Cópia da Carteira de Identidade acompanhada do original;
b) Cópia do CPF acompanhada do original;
c) Cópia do Título de Eleitor e comprovante de votação das duas últimas eleições ou certidão
de quitação emitida pela Justiça Eleitoral, acompanhado do original;
d) Cópia e original do Diploma do curso correspondente o cargo pretendido, legalmente
expedido pela respectiva de instituição de ensino e registro no conselho de classe para os
cargos que exigem;
e) Declaração expedida pelo órgão de classe, para os cargos em que se exige o competente
registro, de que não existe qualquer impedimento para o exercício da profissão;
f) Cópia da certidão de nascimento ou casamento, acompanhada do original;
g) Duas fotos coloridas 3x4 recentes;
h) Folha corrida;
i) Cópia do certificado de reservista ou outro documento que comprove a quitação das
obrigações militares, para os candidatos do sexo masculino, acompanhado do original;
j) Cópia do comprovante de residência acompanhado, do original;
k) Cópia da Carteira de Trabalho profissional com o número do PIS;
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l) Certidão de antecedentes criminais (emitida no site www.ssp.se.gov.br).
5. Das Disposições Finais
5.1 O resultado da perícia médica e da avaliação psicológica consistirá na declaração de aptidão
ou não do candidato convocado para o exercício do cargo, e será comunicado aos candidatos
tão logo se obtenha;
5.2 Nos dias, horários e locais designados neste comunicado para inspeção médica, os candidatos
serão atendidos por ordem de chegada;
5.3 A data prevista para nomeação e posse dos candidatos convocados que obtiverem êxito nas
fases descritas neste comunicado será divulgada no site oficial da Câmara Municipal de
Estância/SE (www.camaradeestancia.se.gov.br) e no site oficial da Prefeitura Municipal de
Estância/SE (www.estancia.se.gov.br).

MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ESTÃNCIA/SE, 18 DE JUNHO DE
2014.

SÉRGIO DE OLIVEIRA BEZERRA
1.º Secretário
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ANEXO I
RELAÇÃO DOS CANDITADOS CONVOCADOS, DA DATA DE APRESENTAÇÃO DOS
DOCUMENTOS E DA PERÍCIA MÉDICA E AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA.

CONVOCADOS
CANDIDATO

RG

CARGO

CLASSIFICAÇÃO

Igor Araújo de Carvalho Silva

3493637-8

Agente Administrativo

1.º

Engel Abreu da Costa e Silva

30474078

Agente Administrativo

2.º

Amaury César Medeiros Reis de Oliveira

30567831

Agente Administrativo

3.º

Vanessa Marques Bomfim

31754600

Agente Administrativo

4.º

Cassiano Prata Santos

1546347

Agente de Operação de Áudio e Vídeo

1.º

Márcio Lima da Silva

695042

Agente de Vigilância Patrimonial

1.º

Marcos Santos Souza

1312399

Agente de Vigilância Patrimonial

2.º

Davi Medeiros Prado dos Santos

21324018

Agente de Vigilância Patrimonial

3.º

Rafael Vasconcelos de Andrade

34098798

Agente Legislativo

1.º

Dirceu Santos Paes

23944986

Agente Legislativo

2.º

Leonardo Sacramento Santos

32358695

Motorista

1.º

Luzimar Almeida de Souza

29088771

Serviços Gerais

1.º

Rivaldo dos Santos

943963

Serviços Gerais

2.º

Diego Gonçalves Souza

21870829

Técnico em Contabilidade

1.º

Aline Maria dos Santos

1442724

Técnico em Informática

1.º

Todos os candidatos deverão comparecer à Secretaria da Câmara Municipal de Estância/SE
munidos da documentação e exames requeridos neste comunicado no dia 26/06/2014, às

8:00 horas.
Havendo disponibilidade, a perícia médica poderá se realizar no dia acima aprazado, ficando a
avaliação psicológica previamente agendada para o dia 28/06/2014, divididos em blocos de
horário a ser informado aos candidatos no dia de entrega e recebimento dos documentos,
mediante comprovante, juntamente com o local de realização.

Rua Gumercindo Bessa, S/N - Centro - Estância – Sergipe - Tel.: (79) 3522-2298
www.camaradeestancia.se.gov.br

