ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE JAPERI
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO n.º 2292/2014, de 09 de maio de 2014.

“DISPÕE SOBRE 4ª CONVOCAÇÃO DE
CANDIDATOS APROVADOS NO CONCURSO
PÚBLICO Nº 001/2012”

IVALDO BASBOSA DOS SANTOS, Prefeito Municipal de Japeri, Estado do
Rio de Janeiro, no uso das atribuições legais que lhe confere a lei:
Considerando a ordem rigorosa de classificação do Concurso Público nº
001/2012, realizado pela Prefeitura Municipal de Japeri/RJ,
DECRETA:
Art. 1º- Ficam convocados a partir de 09 de maio de 2014, os candidatos aprovados no
Concurso Público nº 001/2012, abaixo relacionados, a comparecerem na Secretaria
Municipal de Administração, situada na Estrada Vereador Francisco da Costa Filho, 1993,
Santa Inês, Japeri/RJ, no horário de expediente, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da
publicação deste Decreto, para TOMAR POSSE IMEDIATA, com a documentação exigida
para serem nomeados e empossados nos respectivos cargos.
Art. 2º- Os candidatos convocados nos termos do art.1º deste Decreto, para serem
nomeados e empossados, deverão atender os seguintes requisitos:
O candidato convocado terá até 30 (trinta) dias para apresentar a documentação exigida
no ato convocatório que deverá conter no mínimo os seguintes documentos que deverão
ser apresentados em via original e 2 (duas) cópias de cada para autenticação pela
Secretaria de Administração:
I - Documentos pessoais: Cédula RG e Comprovante do CPF;
II - Titulo de Eleitor e Certidão de regularidade expedida pelo TRE;
III - Cartão do PIS/PASEP se possuir;
IV - Carteira Profissional CTPS/MTE;
V - Reservista se masculino;
VI - Carteira de habilitação (no caso de exigência do cargo);
VII - Avaliação clínica, abrangendo anamnese ocupacional e exame físico e mental
expedido pela Junta Médica do Município;
VIII - Comprovante de endereço atualizado;
IX - Comprovação do grau de instrução e registro nos conselhos pertinentes no Estado do
Rio de Janeiro;
X - Certidão de Nascimento (se solteiro);
XI - Comprovação do estado civil (casado, união estável etc...);
XII - Certidão de Nascimento de filhos menores de 14 anos; ou maiores se for dependente;
XIII - Carteira de vacinação dos filhos menores de 06 anos e acima de 06 anos declaração
da matricula escolar;
XIV - Certidão da justiça (cível e criminal) das cidades onde o candidato tenha residido nos
últimos 5 (cinco) anos; (Fórum e delegacia);
XV - Declaração que responde ou não a inquérito policial e a processo administrativo
disciplinar; (Declaração a punho).

XVI - Declaração de bens e valores que compõe seu patrimônio; (IRRF ou declarar a
punho o que possui);
XVII - Declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego ou função pública;
XVIII - Declaração que não foi demitido com justa causa e a bem do serviço público, no
período de 5 (cinco) anos, nas esferas federal, estadual e municipal; (Declaração a punho).
XIX - 2 fotos 3x4 recentes;
XX - Diploma de conclusão do curso relativo ao cargo concorrido, devidamente registrado
ou declaração da faculdade (original) mais Histórico Escolar (original) 2 (duas) cópias;
XXI - Registro no Conselho profissional de classe (se for o caso);
XXII – Numero de Conta no Banco Itaú;
Parágrafo único – Quando convocado para apresentar a documentação e o candidato
não atender no prazo estabelecido poderá ser excluído do concurso público. O candidato
nomeado que não se apresentar no local e prazo estabelecido para ocupar o posto de
trabalho será excluído do concurso e substituído pelo candidato subsequente.
Art. 3º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, e/ou afixação, revogadas
as disposições em contrario.

REGISTRE-SE,

PUBLIQUE-SE,

CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito, 09 de maio de 2014.

IVALDO BARBOSA DOS SANTOS
Prefeito Municipal

ANEXO I
INSCRIÇÃO
2143058
2102732

MÉDICO DERMATOLOGISTA (023) *
CANDIDATO
NOTA FINAL
CHRISTIANE KIFFER JARDIM CUNHA
63
ANNA CAROLYNA DE OLIVEIRA
62

CLASSIFICAÇÃO
2º
3º

INSCRIÇÃO
2125886
2100185
2116544
2153133
2161623

SUPERVISOR ESCOLAR (041) *
CANDIDATO
NOTA FINAL
EUGENIA SANTANA DE OLIVEIRA SANTOS
93
ROSEMAR CARVALHO SEIXAS LIMA
93
LUCIENE DAS FLORES TARTARUGA
92
ROSELI BATISTA DE ARAUJO FERREIRA
92
JULIO CESAR LOURENCO
92

CLASSIFICAÇÃO
6º
7º
8º
9º
10º

INSCRIÇÃO
2146253

FISCAL TRIBUTÁRIO (003)
CANDIDATO
NOTA FINAL
JORGE ROBERTO VASCONCELOS
80

CLASSIFICAÇÃO
5º

* Candidatos convocados em função de erro material ocorrido na 3ª convocação ocorrida em 25 de março
de 2014.

