
PREFEITURA MUNICIPAL 
SANTA BÁRBARA DE GOIÁS 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SANTA BÁRBARA DE GOIÁS, Estado de Goiás, no uso de suas atribuições legais 
e considerando o resultado do Concurso Público aberto pelo Edital n° 001/2019, 
CONVOCA os aprovados para o cargo de SERVIÇOS GERAIS, conforme lista de 
resultados e classificação final dos aprovados em anexo, para, no prazo de até 30 (trinta) 
dias contados do recebimento deste Edital, tomar posse no referido cargo, junto ao 
Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura, munido dos seguintes documentos: 

a) Carteira de Identidade; 
b) CPF; 
c) Comprovante de endereço; 
d) Cópia autenticada em cartório da Certidão de nascimento ou casamento; 
e) Certidão de Nascimento dos Filhos menores de 21 (vinte e um) anos; 
f) Cópia do Cartão de Cadastramento do PIS/PASEP (se tiver); 
g) 01 (uma) fotografia, tamanhos 3x4 recentes, coloridas; 
h) Título de eleitor com comprovante de quitação eleitoral das duas últimas eleições; 
i) Certificado de Reservista ou alistamento militar (sexo masculino) para candidatos 

com até 45 (quarenta e cinco) anos; 
j) Exibição do original de Diploma ou Certificado de Conclusão do curso 

correspondente à escolaridade exigida, conforme especificação constante no 
Edital 001/2019; 

k) Declaração de que não infringe o art. 37, XVI da CF (Acumulação de Cargos e 
Funções), e ainda quanto aos proventos de aposentadoria, o disposto no art. 37, 
§10, da CF, com a redação dada pela Emenda Constitucional n° 20/98; 

1) Declaração de horário de trabalho, se possuir outro vínculo empregatício, para 
demonstração de compatibilidade com o horário disponível e de interesse da 
Prefeitura Municipal; 

m) Declaração de possuir disponibilidade para desempenhar atividades em jornadas 
de trabalho fora do expediente normal, em dias considerados feriados e folgas, 
para conclusão de trabalhos inadiáveis; 

n) Declaração de bens e valores; 
o) Certidão de antecedentes criminais (Estadual e Federal); 
p) Certidão Negativa de Débitos do Município; 
q) Atestado Médico (fisico: Atestado de Saúde Ocupacional e mental), emitido pela 

Junta Médica Oficial da Prefeitura Municipal de Santa Bárbara de Goiás — GO, 
que será avaliado e expedido mediante apresentação dos exames, abaixo 
relacionados, com laudo: 
- Eletrocardiograma com laudo; 
- Hemograma completo com contagem de plaquetas; 
- Coagulograma; 
- Glicemia em jejum; 
- Bilirrubina Total e frações; 
- Lipidograma total (Colesterol Fracionado e Triglicérides); 
- Transaminase oxalacética e pirúvica; 
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- Sorologia para lues (VDRL); 
- Sorologia para Chagas; 
- Grupo Sanguíneo e fator RH; 
- Urina rotina (EAS); 
- Ureia e Creatinina; 
- Parasitológico de fezes; 
- IFP com laudo; 
- P.S.A. - Somente para homens (com idade acima de 45 anos); 
- Radiografia da Coluna e do Tórax em PA e PERFIL - com laudo; 
- Parecer oftalmológico com acuidade visual; 
- Parecer otorrinolaringológico com audiometria; e 
- Parecer cardiológico; 
- Colpocitologia Oncótica Parasitária e Mamografia (exclusivo para mulheres); 
- Exame de provas alérgicas; 
- Laudo Psiquiátrico; 
- Exame Dermatológico; 
- Teste Ergométrico; 
- Eletrocefalograma (EEG rotineiro ou normal); 
- Audiometria; 
- Exame de gravidez. 

r) Comprovante de Endereço; 
s) Demais documentos, se necessários, solicitados pela Prefeitura Municipal de 

Santa Bárbara de Goiás - GO. 
Fica ciente ainda, que o não comparecimento na data prevista, acarretará a decretação 

da desistência de nomeação no referido cargo, conforme faculta a legislação pertinente, 
bem como será declarado insubsistente o ato de provimento. 

Gabinete do Secretário de Administração da Prefeitura Municipal de Santa Bárbara 

de Goiás /Go, aos 28 dias do mês de outubro de 2021. 

WESLEY M 
Secretário 
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ANEXO 1 

CARGO: OPERADOR DE SERVIÇOS GERAIS 
ORDEM INSCRIÇÃO NOME TOTAL aasstFicAçÃo 

62 OSG 303598 ROSSINELMA MALAQUIAS DE ALMEIDA VIEIRA 59,00 Aprovado (a) e Classificado (a) 

72 OSG 299996 DIVINA CAETANO DE PADUA NETO 57,00 Aprovado (a) e Classificado (a) 

82 OSG 301739 HORTENCIA DOS SANTOS FARIA 56,00 Aprovado (a) e Classificado (a) 

92 OSG 305747 NIVIANE MARQUES DA CRUZ 54,00 Aprovado (a) e Classificado (a) 

102 OSG 3001820 DUERCIO SINANDE MENDONÇA 54,00 Aprovado (a) e Classificado (a) 

Santa Bárbara de Goiás, aos 28 dias do mês de outubro de 2021 

WESLEY TEODORO 

Secretário de dministração 
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