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ADITIVO Nº 004/2016 AO EDITAL Nº. 01/2016 DE 04 DE MARÇO DE 2016.  

O Presidente da Câmara Municipal de Bodocó (PE), LUCÉLIO FURTADO LUNA, no uso de suas 
atribuições legais e atendendo aos Princípios Constitucionais da Publicidade e demais princípios, 
e em consonância com o Edital supra citado RETIFICA (altera) o item 13 – DA POSSE. 
  
ONDE SE LÊ: 

13.1 – O candidato deverá entregar no ato da posse cópia autenticada dos seguintes documentos: 
a) 02 (duas) fotos 3 x 4 recentes (originais); 
b) Título de Eleitor, bem como comprovante de estar em dia com a Justiça Eleitoral; 
c) CIC/CPF; 
d) PIS/PASEP; 
e) Documento de Identidade que contenha fotografia (RG ou equivalente); 
f) Certificado de Reservista, para os candidatos do sexo masculino; 
g) Certidão de Casamento ou Certidão de Nascimento se solteiro; 
h) Certidão de Nascimento dos filhos menores de 14 anos e respectiva caderneta de vacinação para os 

menores de 05 anos; 
i) Declaração de não ocupar outro cargo público, ressalvados os previstos no Art. 37, XVI, a, b e c da 

Constituição Federal; 
j) Atestado médico declarando que o ocupante do cargo se encontra apto a assumir suas funções; 
k) Declaração de bens; 
l) Prova de escolaridade completa e habilitação exigida para o provimento do cargo pretendido, 

adquirida em instituição de ensino oficial e legalmente reconhecida e o registro do órgão competente; 
m) Certidão Negativa de antecedentes criminais. 
n) Declaração com os dados atualizados do CNES (Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde) 

informando os vínculos empregatícios atuais, estando de acordo com a Portaria Nº 134 de 4 de abril de 
2011.  

I. A documentação será entregue através de cópias autenticadas legíveis, sendo facultado à 
Administração Municipal, proceder à autenticação, desde que sejam apresentados no ato, os 
documentos originais. 

II. Quando convocado para apresentar os documentos necessários para admissão, o candidato que não 
possuir habilitação legal exigida para o exercício do cargo, poderá requerer, por escrito uma única vez, 
o Presidente da Câmara Municipal, que seja reclassificado, passando a figurar na última posição da 
lista de classificação dos aprovados, relativa ao cargo para o qual prestou concurso, e assim 
sucessivamente quanto aos candidatos que venham a ser convocados e peçam reclassificação, e, 
quando ocorrer nova convocação para apresentar os documentos necessários à admissão, o candidato 
que não apresentar os documentos exigidos dentro do prazo estabelecido no ato convocatório, 
perderá o direito de ocupar a vaga para a qual concorreu. 

 

 

 
LEIA-SE:  
13.1 – O candidato deverá entregar no ato da posse cópia autenticada dos seguintes documentos: 
a) 02 (duas) fotos 3 x 4 recentes (originais); 

b) Título de Eleitor, bem como comprovante de estar em dia com a Justiça Eleitoral; 
c) CIC/CPF; 
d) PIS/PASEP; 
e) Documento de Identidade que contenha fotografia (RG ou equivalente); 
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f) Certificado de Reservista, para os candidatos do sexo masculino; 
g) Certidão de Casamento ou Certidão de Nascimento se solteiro; 
h) Certidão de Nascimento dos filhos menores de 14 anos e respectiva caderneta de vacinação para os 

menores de 05 anos; 
i) Declaração de não ocupar outro cargo público, ressalvados os previstos no Art. 37, XVI, a, b e c da 

Constituição Federal; 
j) Atestado médico declarando que o ocupante do cargo se encontra apto a assumir suas funções; 
k) Declaração de bens; 
l) Prova de escolaridade completa e habilitação exigida para o provimento do cargo pretendido, 

adquirida em instituição de ensino oficial e legalmente reconhecida e o registro do órgão competente; 
m) Certidão Negativa de antecedentes criminais. 
n) Declaração com os dados atualizados do CNES (Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde) 

informando os vínculos empregatícios atuais, estando de acordo com a Portaria Nº 134 de 4 de abril de 
2011.  

I. A documentação será entregue através de cópias autenticadas legíveis, sendo facultado à 
Administração Municipal, proceder à autenticação, desde que sejam apresentados no ato, os 
documentos originais. 

II. A convocação para a posse se dará por meio de correspondência registrada (AR) via Correios. 
III. Quando convocado para apresentar os documentos necessários para admissão, o candidato que não 

possuir habilitação legal exigida para o exercício do cargo, poderá requerer, por escrito uma única vez, 
o Presidente da Câmara Municipal, que seja reclassificado, passando a figurar na última posição da 
lista de classificação dos aprovados, relativa ao cargo para o qual prestou concurso, e assim 
sucessivamente quanto aos candidatos que venham a ser convocados e peçam reclassificação, e, 
quando ocorrer nova convocação para apresentar os documentos necessários à admissão, o candidato 
que não apresentar os documentos exigidos dentro do prazo estabelecido no ato convocatório, 
perderá o direito de ocupar a vaga para a qual concorreu. 

 
 

 
 
 
 
 

 
Paço da Câmara Municipal de Bodocó Estado do Pernambuco, em 15 de Abril de 2016. 

 
 
 
 
 
 

LUCÉLIO FURTADO LUNA 
Presidente da Câmara Municipal 


