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EDITAL DE CONVOCACAO N° 001/2021 

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE DAMIANOPOLIS, ESTADO DE 
GOIAS, no use de suas atribuiroes legais, 

CONSIDERANDO o resuitado do Concurso Publico regido peso edital n° 
001/2016, de 22 de agosto de 2016, e retificacoes I, II, III e IV, homologado atraves do 
Decreto n. 387/2017, de 30 de janeiro de 2017, retificado pelo decreto n° 460/2018, 
prorrogado pelo decreto n° 497 de 30 de janeiro de 2019, publicado coma determinado 
em Lei, e; 

CONSIDERANDO ainda a necessidade imediata do momento, 
CONVOCA, as candidatos aprovados no Concurso Publico pars os respectivos cargos, 
seguintes: 

I — AGENTE DE SERVICOS (COVEIRO) 
Quant.: 01 Cad. Reserva: - 02 

INSCRICAO CAN DIDATO CLASSIFICACAO SITUAcAO 
671002479 Enivaldo Neris de Oliveira 1a Classificado 

II- ODONTOLOGO 
Quant.: 01 Cad. Reserva: - 02 

INSCRICAO CANDIDATO CLASSIFICACAO SITUACAO 
Classificado 671002855 Waldir Gualberto de Brito 1a 

1.0 - Os candidatos classificados, e ora convocados deverao realizar a 
Comprovacao de Requisitos a Exames Medicos no prazo de 30 dias, contados a 
partir da pubfcacao deste, que se submeter-se-ão a apreciacao da Prefeitur a Municipal 
de Damianopolis nos horarios de seu funcionamento normal, em duas fases: 

1a Fase — Habilitacao pars o cargo, apresentando os seguintes documentos: 

a) Copia autenticada em cartorio ou original da Carteira de ldentidade; 
b) Copia autenticada em cartono ou original do T/tulo de Eleitor e Certidao de 

Quitacao corn a Justira Eleitoral expedida ha no maximo 30 (trinta) digs; 
C) Copia autenticada em cartorio ou original da Certidao de nascimento ou 

casamento; 
d) Copia do Cartao de Cadastramento do P/S/PASEP (se tiver); 
e) Exibirao da Carteira de Trabalho e Previdencia Social; 
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f7 Uma fotografia tamanho 3x4 recente, colorida; 
g) Fotocopia autenticada em cartdrio ou original dos documentos que comprovem a 

escolaridade exigida para o cargo / categoria pro fissional / especialidade, 

con forme discriminado neste Edna!, a respectivo registro no conselho de 
fiscalizagao do exercicio pro fissional, se o cargo exigir; 

h) Exibigao do original de Diploma ou Certificado de Conclusao do curso 

correspondente a escolaridade exigida, con forme especificagao constante deste 
edital; e 

i) Fotocopia autenticada em cartorio ou original do comprovante de residencia. 

D Declaragao de Bens a Va/ores (modelo prdprio), ou inexistindo, Dec/aragao 

Negative de bens a vaiores (modelo pr?prio), que constituem seu patrimonio, 

referente ao ano anterior de sua posse, con forme determina Lei n. 8.429/92; 
k) Fotocopia autenticada da Certidao de Nascimento dos filhos menores de 21 

(vinte) anos; 
1) Originais des certidoes negatives criminals dos foros estaduais dos lugares em 

que tenha residido nos ultimos cinco anos, a da justiga federal, ambas expedidas 

no maximo ha seis meses; 
m) Declare cao de vincu/o funciona/ corn outro orgao em conformidade com o que 

preceitua a art. 37, XVl e XVII da Constituigao Federal, been como de empregos 

privados (modelo proprio). Obs.: Havendo vinculo, trazer declaragao do orgao 
publico ou empresa privada na qua/ esta traba/hando); 

n) Declaragao de disponibilidade horarios pare o servigo pub//co. con forme 

necessidade da administrarao (mode/o propno); 
o) Declaragao assinada pelo candidato de que nao sofreu no exercicio de fungao 

pub//ca, penalidade incompativel corn a nova investidura em cargo/especialidade 

publico (modelo proprio). 

28 Fase — Exame medico pre-admissional, apenas se o candidato convocado 
apresentar todos os documentos solicitados na 18 Fase. O candidato convocado 

devera submeter-se a exame medico pre-admissional ou a exame medico especifico 
(pessoas corn deficiencia) a ser realizado pelo orgao de saude indicado pela Prefeitura 
Municipal de Damianopolis/GO, a ainda apresentar os exames de Hemograma 
completo, Glicemia de jejum, Colesterol a fragoes, Triglicerideos, Acido Urico, 
Creatinina, TSH a ITL, Anti HVA IgG a IgM, Parasitologico de Fezes a Urina rotina. 

1.1 — Considerado apto para o desempenho do cargo, nas duas fases previstas no item 
1.0 deste edital, o candidato sera convocado por ato do Poder Executivo a devera 
assumir o cargo no prazo estabelecido neste edital. 

1.2— O candidato que por qualquer motivo nao apresentar a documentagao a exames 

exigidos na 18 a 28 fase de convocagao, conforme item 1.0, perdera 
automaticamente o direito a nomeagao ou sob declaragao de renuncia temporaria, 
passara para o final da lista classificatoria. 
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2.0 - O candidato aprovado, apos convocagao e nomeagao, ficara sujeito a 
estagio probatorio, durante o qual sua eficiencia e capacidade serao objeto de 

avaliagao pars o desempenho do cargo, durante o periodo de ate 3 (tres) anos. 

3.0 — A validade do concurso e de 2 (dois) anos, contado da data de sua 
homologagao, podendo ser prorrogado uma vez, por igual periodo, sendo que 
todos as vagas ofertadas serao preenchidas durante o prazo de validade descrito. 

4.0 — E de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicapao 
de todos os atos, editais a comunicados oficiais referentes a este Concurso Publico, 
divulgados no enderego eletronico "ww  damianopolis.gov.br.

Registre-se, Publique-se a cumpra-se, 

Damianopolis/GO, 28 de janeiro de 2021. 

ANDREI4 bEPOLLO 
Pr~eita Municipal 
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