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SEGUNDO EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO CONCURSO 

PÚBLICO Nº. 001/2019 
 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JATAIZINHO, 
Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, tendo em 
vista o disposto no Art. 37, da Constituição Federal, as Legislações 
Estaduais e Municipais em vigor e considerando a Homologação do 

Resultado Final do Concurso Público nº. 001/2019, TORNA 

PÚBLICO a CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS, 
relacionados no Anexo II, deste Edital, para o provimento dos 
cargos públicos especificados no mesmo anexo. 
 
Os convocados deverão comparecer, em até 05 (cinco) dias úteis 
da data do recebimento da respectiva correspondência com aviso 
de recebimento, nos termos do Item 16.5 do Edital de Concurso, 
das 08h00 às 11h30 e das 13h30 às 17h00, no prédio da Câmara 
Municipal de Jataizinho, sito a Avenida Antonio Brandão de 
Oliveira, 599, neste Município, para apresentação, entrega dos 
documentos constantes do Anexo I, deste Edital, e exames de 
saúde pré-admissionais, tudo na forma do Edital de abertura do 
concurso público. 
 
Jataizinho, PR, aos 06 (seis) de outubro de 2019. 
 
 

-MAURÍLIO MARTIELHO- 
Presidente 
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ANEXO I 
 

Relação de documentos a serem apresentados pelos candidatos 
habilitados e convocados – Concurso Público nº. 001/2019. 
 

1- DOCUMENTAÇÃO – Todos em original, acompanhados de 

cópia 
 
- Cédula de Identidade (RG); 
- Cadastro de Pessoa Física - CPF; 
- Certidão de Nascimento ou Casamento; 
- Comprovante de inscrição no PIS/PASEP; 
- Título de Eleitor e Certidão de Quitação Eleitoral; 
- Cadastro no PIS/PASEP; 
- Certificado do grau de escolaridade exigido para o cargo; 
- Habilitação no órgão de classe exigido para o cargo; 
- Certidão de Nascimento dos filhos menores de 21 (vinte e um) 
anos; 
- Certificado de Reservista ou Dispensa de Incorporação (para 
homens); 
- Uma foto 3X4 recente, tirada de frente; 
- Cópia do RG e CPF do cônjuge; 
- Certidão Criminal e Cível da Justiça Estadual e Federal, 
expedidos pelo órgão distribuidor, onde residiu nos últimos 05 
(cinco) anos; 
- Declaração Negativa de Acumulo de Cargos Públicos, ou quando 
for o caso de acumulação legal, preenchido conforme modelo 
disponibilizado e com firma reconhecida; 
- Declaração de Bens e Valores, conforme disposto no Art. 13, da 
Lei nº. 8429/92, preenchido conforme o modelo disponibilizado e 
com firma reconhecida; 
- Declaração que não recebe proventos de Aposentadoria de 
nenhum regime próprio, conforme disposto no Art. 37, § 10, da 
Constituição Federal, preenchido conforme modelo disponibilizado 
e com firma reconhecida; e 
- Comprovante de residência (fatura de água, luz ou telefone). 
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Declaração de Acúmulo de Cargo 
 

DECLARAÇÃO 
 
 EU, _________________________________, brasileiro(a), 
maior, capaz, (casado/solteiro), inscrito(a) no RG nº. 
________________ e no CPF nº. ________________, para efeito 
de provimento do cargo público de 
____________________________________________, na Câmara 

Municipal de Jataizinho, Estado do Paraná, DECLARO, sob as 
penas da Lei, que: 
 

(   ) NÃO EXERÇO quaisquer outro cargo público em qualquer 
entre ou entidade pública estadual, municipal ou federal; 
 

(    ) EXERÇO o cargo de ________________________________, 
no _________________________________________ (indicar 
local/ente), com carga horária de ______ horas nos horários de 
_________________ (indicar intervalo da jornada de trabalho). 
 
Por ser expressão da verdade e sob as penas da Lei, firmo e dato a 
presente. 
 
 Jataizinho, PR, ____ de ________________ de 2019. 
 
 

_________________________________ 
(nome completo com firma reconhecida) 
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Declaração de Não Recebimento de Proventos de 

Regimes Próprios 
 

DECLARAÇÃO 
 
 EU, _________________________________, brasileiro(a), 
maior, capaz, (casado/solteiro), inscrito(a) no RG nº. 
________________ e no CPF nº. ________________, para efeito 
de provimento do cargo público de 
____________________________________________, na Câmara 

Municipal de Jataizinho, Estado do Paraná, DECLARO, sob as 

penas da Lei, que NÃO RECEBO proventos de aposentadoria 
decorrente do Art. 40 ou dos Arts. 42 e 142 da mesma Constituição 
(regimes próprios), ressalvados os cargos acumuláveis na forma da 
Constituição Federal. 
 
Por ser expressão da verdade e sob as penas da Lei, firmo e dato a 
presente. 
 
 Jataizinho, PR, ____ de ________________ de 2019. 
 
 

_________________________________ 
(nome completo com firma reconhecida) 
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DECLARAÇÃO DE BENS 
 
 
 EU, _________________________________, brasileiro(a), 
maior, capaz, (casado/solteiro), inscrito(a) no RG nº. 
________________ e no CPF nº. ________________, para efeito 
de provimento do cargo público de 
____________________________________________, na Câmara 
Municipal de Jataizinho, Estado do Paraná, DECLARO, sob as 
penas da Lei, nos termos do Art. 13, da Lei nº. 8429/92, que 
possuo os seguintes bens: 
 
1- (bem) _________________________________ - R$ (avaliação); 
2- (bem) _________________________________ - R$ (avaliação); 
3- (bem) _________________________________ - R$ (avaliação); 
(...) 
 
Por ser expressão da verdade e sob as penas da Lei, firmo e dato a 
presente. 
 
 Jataizinho, PR, ____ de ________________ de 2019. 
 
 

_________________________________ 
(nome completo com firma reconhecida) 
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ANEXO II 

 
Relação de candidatos habilitados e convocados - Concurso 
Público nº. 001/2019. 
 
 

SEGUNDA CONVOCAÇÃO 
 

 

Cargo: Advogado 

Inscrição Candidato Colocação 
004.900.308-

82 
JULIANA CORDEIRO DA SILVA 

2º 

 


