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ESTADO DA BAHIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL 
CNPJ:13.654.421/0001-88 

Praça Durvalmerindo Bandeira Coité, 01 -  Centro  -  Angical - Bahia  - CEP.: 47.960-000
Fone  (77) 3622.2436  /  3622.2468  

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 089/2020, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2020 

(Processo Seletivo Simplificado nº 001/2019) 

 
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL,ESTADO DA BAHIA,por meio da COMISSÃO DE 

ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO SELETIVO, no uso de suas atribuições legais e em cumprimento das 

normas previstas no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal de 1988, da Lei Municipal nº 72, de 20 de 

dezembro de 2007, tendo em vista a publicação do Resultado Final dos Classificados em 13 de junho de 2019 e 

Homologação em 17/06/2019: 

 

1. CONVOCA nos termos do item 11.1 a 11.4 do Edital de Abertura do Processo Seletivo Simplificado nº 

001/2019, os classificados no anexo único, para comparecer impreterivelmente no dia 18/02/2020 a 20/02/2020, 

das 08h00min horas às 14h00min, na Prefeitura Municipal, Divisão de Recursos Humanos, na Rua Abdon 

Passos, nº 160, centro, Angical, Bahia, para entrega de todos os documentos relacionados no item 13 do Edital 

de abertura do Processo Seletivo Simplificado nº 001/2019, a saber: 

 

a) original e cópia do diploma, devidamente registrado de conclusão do curso de nível superior para o cargo 

que concorreu expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação – MEC, com 

apresentação da Carteira de Registro no Conselho Profissional quando for o caso; 

b) original e cópia Diploma de Conclusão do Curso, relacionado ao cargo com pré-requisito/escolaridade de 

nível médio expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação - MEC; 

c) original e cópia carteira de identidade, CPF, certidão de nascimento ou de casamento, se for o caso; 

d) original e cópia da certidão de nascimento ou RG dos dependentes; 

e) original e cópia título de eleitor e dos comprovantes dos dois últimos pleitos ou certidão de quitação 

eleitoral fornecida pelo respectivo cartório eleitoral; 

f) original e cópia do ato de exoneração ou do requerimento no ato da posse para o candidato que ocupe 

cargo, emprego ou função pública inacumulável na forma do art. 37, inciso XVI, da Constituição Federal; 

g) declaração de bens; 

h) original e cópia PIS/PASEP (caso seja inscrito); 

i) original e Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS; 

j) declaração de não-acumulação de cargos, empregos e funções, ainda que não remunerados; 

k) original e cópia certificado de reservista para os homens; 

l) 03 (três) fotos 3x4; 
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m) original e cópia de comprovação de residência dos últimos 08 (oito) anos; 

n) certidão negativa dos setores de distribuição dos foros criminais dos lugares em que tenha residido, nos 

últimos 08 (oito) anos, da Justiça Federal; 

o) certidão negativa dos setores de distribuição dos foros criminais dos lugares em que tenha residido, nos 

últimos 08 (oito) anos, da Justiça Estadual; 

p) folha de antecedentes da Polícia Federal de onde tenha residido nos últimos 08 (oito) anos, expedida, no 

máximo, há 06 (seis) meses; 

q)folha de antecedentes da Polícia do(s) Estado(s) onde tenha residido nos últimos 08 (oito) anos, expedida, 

no máximo, há seis meses; 

r) certidão negativa da Justiça Militar Federal, inclusive para os candidatos do sexo feminino; 

s) certidão negativa da Justiça Militar Estadual ou do Distrito Federal, inclusive para os candidatos do sexo 

feminino;

t) certidão negativa do Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa 

do Conselho Nacional de Justiça; 

u) certidão negativa da Justiça Eleitoral; 

v) certidão negativa do Conselho de Classe ou órgão profissional competente; 

w) declaração de que: 

I - não tenha contra si decisão condenatória transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, 

desde a condenação até o transcurso do prazo de 08 (oito) anos após o cumprimento da pena pelos crimes 

contra a economia popular, a fé pública, a administração pública e o patrimônio público; contra opatrimônio 

privado, o sistema financeiro, o mercado de capitais e os previstos na lei que regula a falência;contra o meio 

ambiente e a saúde pública; eleitorais, para os quais a lei comine pena privativa de liberdade;de abuso de 

autoridade, nos casos em que houver condenação a perda do cargo ou a inabilitação para oexercício da função 

pública; de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores; de tráfico deentorpecentes e drogas afins, 

racismo, tortura, terrorismo e hediondos; de redução à condição análoga a deescravo; contra a vida e a 

dignidade sexual; praticados por organização criminosa, quadrilha oubando; 

II - não tenha perdido cargo eletivo de governador e de vice-governador do Estado e de prefeito e de 

viceprefeito, por infringência a dispositivo da Constituição Estadual ou da Lei Orgânica do Município, nos 

últimos 08 (oito) anos; 

III - não tenha contra si representação julgada procedente pela justiça eleitoral em decisão transitada em 

julgado, em processo de apuração de abuso de poder econômico ou político nos últimos 08 (oito) anos; 

IV - não tenha contra si decretação da suspensão dos direitos políticos, em decisão transitada em julgado 

ou por órgão judicial colegiado, por ato doloso e de improbidade administrativa que importe lesão ao 

patrimônio público e enriquecimento ilícito, desde a condenação ou o trânsito em julgado até o transcurso 

do prazo de 08 (oito) anos após o cumprimento da pena; 



 Terça-feira, 18 de fevereiro de 2020 | Edição N° 847 | Caderno I 4

 
ESTADO DA BAHIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL 
CNPJ:13.654.421/0001-88 

Praça Durvalmerindo Bandeira Coité, 01 -  Centro  -  Angical - Bahia  - CEP.: 47.960-000
Fone  (77) 3622.2436  /  3622.2468  

V - não tenha sido excluído do exercício da profissão, por decisão sancionatória do órgão profissional 

competente, em decorrência de infração ético-profissional, pelo prazo de 08 (oito) anos, salvo se o ato 

houver sido anulado ou suspenso pelo Poder Judiciário; 

VI - não tenha sido demitido do serviço público em decorrência de processo administrativo ou judicial, pelo 

prazo de 08 (oito) anos, contados da decisão, salvo se o ato houver sido suspenso ou anulado pelo Poder 

Judiciário;

VII - no caso de Magistrado e de membro do Ministério Público, não tenha sido aposentadocompulsoriamente 

por decisão sancionatória, que não tenha perdido o cargo por sentença ou que nãotenha pedido exoneração ou 

aposentadoria voluntária na pendência de processo administrativo disciplinar,pelo prazo de 08 (oito) anos; 

VIII - não tenha sido responsável por atos julgados irregulares por decisão definitiva do Tribunal de Contas 

da União, do Tribunal de Contas de Estado, do Distrito Federal ou de Município, ou ainda, por conselho de 

contas de Município; 

IX - não tenha sido punido, em decisão da qual não caiba recurso administrativo, em processo disciplinar 

por ato lesivo ao patrimônio público de qualquer esfera de governo; 

x) procuração para os candidatos que optem por se fazerem representados por terceiro, com firmadevidamente 

reconhecida em cartório; 

aa) comprovação de ter exercido efetivamente a função de jurado; 

ab) Atestado de Saúde Ocupacional – ASO, expedido por Médico do Trabalho ou Serviço MédicoEspecializado 

em Medicina Ocupacional; 

ac) Cópia dos exames apresentados quando da realização da avaliação médica. 

 

2. Os convocados que não reunir e entregar os documentos requisitados e enumerados acima na data do dia 

20/02/2020 até às 14h00min, perderá o direito ao ingresso na referida função temporária, na forma do item 14 

da Edital do Processo Seletivo Simplificado nº 001/2019. 

 

3. Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Administração. 

 
 

Angical, 18 de fevereiro de 2020. 
 
 
 

Comissão de acompanhamento do Processo Seletivo 
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ANEXO ÚNICO 
EDITAL DE CONVOÇÃO Nº. 089/2020, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2020 

 
 

                                                     

 MOTORISTA CARTEIRA “D” 

INSCRIÇÃO               CPF                                           NOME 

1447618 485.814.455‐00  Rui Bores Monteiro Dos Santos 

1476459 000.240.125‐80  Geilton Alves Mariano 

1459949 050.617.885‐40  Fabio Eugenio De Souza Xavier 

1455290 295.467.648‐50  Sebastiao De Novais Vieira 

1451004 698.352.505‐10  Florisvaldo Ferreira Junior 

1451243 110.206.514‐58  Kaio Henrique Dos Santos Arruda 
1448229  027.617.755‐03 

 
Joelito Nascimento Vieira 

 
1448770  032.860.255‐85  Joao Carlos Pimentel De Souza 

 

SERVIÇOS GERAIS 
 
Inscrição                       CPF                                         NOME 
 
1450046 1126636487  Elitanea Fagundes Pereira Santos 
1462157 2210012716  Henserson Roberto Sales Filho 
1464113 856212008  Eilane Alcantara Guimaraes 
1463395 
 

2111735175 
 

Tamires De Souza Silva 
 

 
 
                      

 


