RELAÇÃO DE DOCUMENTOS E EXAMES MÉDICOS PARA POSSE NO CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL
001/2019 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA
Para realização do exame Pré-Admissional, o candidato deverá apresentar documentos e resultado dos exames,
realizados às suas expensas, no prazo de 15(quinze) dias contados da data de recebimento do termo de
convocação encaminhado via postal, na forma que se segue:
1. ETAPA REFERENTE AOS EXAMES MÉDICOS:
Todos os candidatos convocados para a posse em decorrência da aprovação no concurso público municipal
001/2019 deverão se submeter a Exame médico pré-admissional, sob a responsabilidade da Prefeitura Municipal
de Nova Serrana, que concluirá quanto a sua aptidão física e mental para o exercício do cargo, conforme item
13.1.1 do Edital.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Hemograma completo;
Contagem de plaquetas;
Creatinina;
Urina Rotina (colhido no próprio laboratório com a informação no resultado do exame);
Glicemia de jejum;
Laudo médico especificado no item 6.9 do Edital (somente para candidato aprovado nas vagas destinadas
a portadores de deficiência).

Os exames podem ser realizados em laboratórios de livre escolha do candidato e somente terão validade se
realizados dentro de 30 dias anteriores à data de convocação e marcação do exame pré-admissional. A critério
da perícia, poderão ser realizados exames complementares. Nos resultados dos exames deverão constar o
número de identidade do candidato e idetificação dos profissionais que os realizaram.
2. ETAPA REFERENTE AOS DOCUMENTOS:
O candidato nomeado deverá apresentar, obrigatoriamente, no ato da posse:
a)
2 fotos 3x4 (recentes e coloridas);
b)
Fotocópia autenticada do documento de identidade com fotografia;
c)
Fotocópia autenticada do Título de Eleitor com o comprovante de votação na última eleição;
d)
Fotocópia autenticada do Cadastro Nacional de Pessoa Física (CPF);
e)
Fotocópia autenticada da Certidão de Nascimento ou Casamento;
Fotocópia autenticada do Certificado de Reservista ou de Dispensa de Incorporação, para candidatos do
f)
sexo masculino;
g)
Fotocópia autenticada do comprovante de residência atualizado;
h)
Declaração de que exerce, ou não, outro cargo, emprego ou função pública, nos âmbitos federal, estadual
e/ou municipal (modelo disponível na área do candidato em www.novaserrana.mg.gov.br)
i)
Declaração de bens atualizada até a data da posse (modelo disponível na área do candidato em
www.novaserrana.mg.gov.br)
Cartão de cadastramento no PIS/PASEP;
j)
Fotocópia autenticada de certidão de contagem de tempo de serviço público ou registro em carteira de
k)
trabalho que comprove os três anos de experiência em atividade de docente adquirida em qualquer nível
ou sistema de ensino, para os candidatos ao cargo de Especialista de Educação I;
l)
Fotocópia autenticada do comprovante de escolaridade mínima exigida para o cargo, nas condições
especificadas no item 2.1 e Anexo I do Edital do Concurso Público N.º 01/2019;
Local para apresentação dos documentos e exames

Centro Administrativo Municipal - Sala A16 - Secretaria Municipal de Educação
Rua João Martins do Espírito Santo, n.º 12, bairro Parque D. Gumercinda Martins, Nova Serrana/MG
Horário de atendimento: segunda a quinta: 08:00 às 15:00/sexta: 08:00 às 14:00
Atenção: O setor responsável estará em recesso no período de 23/12/19 a 05/01/20.

