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CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL 

EDITAL Nº 001/2016 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 02/2017 

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ANAPU, ESTADO DO PARÁ, no uso de suas 

atribuições, e tendo em vista o disposto no art. 37 da Constituição Federal, na 

Lei Orgânica Municipal e nas demais leis que regem a espécie e, considerando 

a homologação do Resultado do Concurso Público Municipal objeto do Edital 

001/2016, TORNA PÚBLICO A CONVOCAÇÃO DOS CANDITADOS 

APROVADOS, relacionados no anexo II, deste Edital, para o provimento de 

cargos do quadro efetivo da Prefeitura Municipal de Anapu. 

Os candidatos relacionados no Anexo II do presente Edital deverão 

comparecer ao Setor de Recursos Humanos da Secretaria de Administração, 

na sede da Prefeitura Municipal de Anapu/PA, situada à Avenida Getúlio 

Vargas nº 98, Bairro: Centro, Anapu-PA, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

iniciando a partir de 13 de fevereiro de 2017, no horário das 08:30 às 12:00 e 

14:00 às 17:00 horas, para apresentação, entrega dos documentos constantes 

do anexo I deste Edital.  

Por fim, apresenta aos convocados os modelos de declaração que deverão ser 
preenchidas adequadamente pelos candidatos, com suas informações 
pessoais e deverão ser apresentadas no prazo acima descrito. Sendo que, as 
declarações dos anexos III e IV são obrigatórias e a do anexo V é facultativa, 
conforme decisão pessoal e espontânea do candidato.  
 
 
Anapu-PA, 10 de fevereiro de 2017.  
 
 

 
AELTON FONSECA 

Prefeito de Anapu/PA 
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ANEXO I 

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS A SEREM APRESENTADOS 

PELOS CANDIDATOS HABILITADOS E CONVOCADOS  

CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL 

EDITAL Nº 001/2016 

 

a) Comprovante de Escolaridade/Pré-Requisitos constantes do Capítulo 
II do Edital nº 001/2016, devendo o comprovante de escolaridade ser 
apresentado em via original e fotocopia autenticada; 

b) Comprovação dos requisitos enumerados no item 1 do capitulo III; 
c) Certidão de nascimento ou casamento, com as respectivas averbações, 

se for o caso;  
d) Título de Eleitor; 
e) Certificado de Reservista ou de Dispensa de Incorporação, para os 

candidatos do sexo masculino; 
f) Cédula de identidade; 
g) Cadastro de Pessoa Física – CPF; 
h) Documento de inscrição no PIS ou PASEP, se houver;  
i) 02 (duas) fotos 3X4;  
j) Certidões para fins de posse em cargo público, dos locais onde haja 

residido nos últimos 5 (cinco) anos, dos seguintes órgãos: Justiça 
Federal, Justiça Eleitoral (quitação e negativa de crime eleitoral) e 
Distribuidor Criminal do Estado; 

k) Atestado de antecedentes criminais, expedido pela Secretaria de 
Segurança Pública, onde haja residido nos últimos 5 (cinco) anos; 

l) Cópia da última declaração de Imposto de Renda apresentada à 
Secretaria da Receita Federal, acompanhada do respectivo recibo de 
entrega e das atualizações e/ou complementações ou, no caso de o 
nomeado não ser declarante, apresentação de declaração de bens e 
valores firmada por ele próprio. 

m) Declaração de acumulação de cargo por função pública, quando for o 
caso, ou sua negativa.  

 

Os documentos mencionados nos itens “J” e “K” deverão ser originais ou, 

quando expedidos via internet deverão possuir código de autenticação. 

 

O departamento de Administração, comunicará aos candidatos a data e o 

local da inspeção médica, conforme o item 4 do edital 001/2016.  
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ANEXO II 

RELAÇÃO DE CANDIDATOS HABILITADOS E CONVOCADOS  

CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL  

EDITAL Nº 001/2016 

 

 
I) CARGO – AGENTE ADMINISTRATIVO  

 

IDENTIDADE INSCRIÇÃO CANDIDATO CLASSIFICAÇÃO PONTUAÇÃO 
3050047 101469 ANTONIO DE OLIVEIRA ANJOS 2º 63,50 

    

II) CARGO – PROF. EDUCAÇÃO FISÍCA  

 

IDENTIDADE INSCRIÇÃO CANDIDATO CLASSIFICAÇÃO PONTUAÇÃO 
5868561 104465 JOAO PAULO DE FREITAS MACHADO 2º 57,00 
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ANEXO III 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO 

 

DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO 
 
(NOME COMPLETO), nacionalidade, estado civil, profissão, portador(a) da 
cédula de identidade RG n.º (número de RG), inscrito(a) no CPF sob n.º 
(número de CPF), (qualificação completa, com endereço da residência e 
informações complementares e pertinentes a identificação do candidato), 
DECLARA por livre e espontânea vontade, sob as penas da Lei de que não 
existe qualquer impedimento de ordem legal ou ética e inexiste qualquer 
incompatibilidade, para o exercício do cargo público de (descrever o cargo em 
que foi aprovado) referente a aprovação no Concurso Público Municipal, 
regido sob o Edital 001/2016 realizado pela Prefeitura Municipal de Anapu, 
Estado do Pará.  
 
 
Anapu, Pará, (dia) de (mês) de (ano).  
 
 

__________________________________________ 
DECLARANTE 
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ANEXO IV 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO 

 
 

DECLARAÇÃO DE BENS 
 
 
Milly de Oliveira, brasileira, solteira, estudante, portador(a) da cédula de 
identidade RG n.º (6765492 SSP/PA), inscrito(a) no CPF sob n.º 
(012.907.642-20), (ensino médio completo, residente e domiciliada à 
Travessa Dez de Novembro – nº 28 – Centro – Anapu/PA), DECLARA para os 
devido fins que: 
 
( ) Não possui bens.  
( ) Possui os bens e conforme discriminação e valor abaixo especificado:  
 

DISCRIMINAÇÃO VALOR EM R$ 
  

  

  

  

  

  

 
 
 
Para os devidos fins de direito, firma, data e assina.  
 
 
Anapu, Pará 20 de fevereiro de 2017.  
 
 
 

___________________________________ 
DECLARANTE 
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ANEXO V 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE DESISTÊNCIA 
 
 
(NOME COMPLETO), nacionalidade, estado civil, profissão, portador(a) da 
cédula de identidade RG n.º (número de RG), inscrito(a) no CPF sob n.º 
(número de CPF), (qualificação completa, com endereço da residência e 
informações complementares e pertinentes a identificação do candidato), 
DECLARA por livre e espontânea vontade e sem nenhuma coação, que desiste 
de tomar posse no cargo público em que houve a aprovação e convocação no 
Concurso Público Municipal realizado pela Prefeitura Municipal de Anapu, 
Estado do Pará; em virtude de ter em vista emprego público em outro órgão, 
não podendo assim acumular mais um cargo. Para maior clareza, firma a 
presente Declaração.  
 
 
 
 
Anapu, Pará, (dia) de (mês) de (ano).  
 
 
 

__________________________________________ 
DECLARANTE 

 


