SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 010/2021, DO CONCURSO
PÚBLICO DE EDITAL Nº 001/2020.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 010/2021,
CONCURSO PÚBLICO DE EDITAL Nº 001/2020.

DO

“Homologa pedido de desistência de
candidato
aprovado
como
PCD;
Reclassifica, a pedido, candidato aprovado
no concurso público; Convoca classificado
para tomar posse, tudo referente ao concurso
público de Edital nº 01/2020, e dá outras
providências.”
O Prefeito Municipal de Brejinho/RN, no uso de suas
atribuições conferidas pelo art. 49 da Lei Orgânica do
Municipal, e
Considerando que a Administração Municipal realizou
convocação de candidatos aprovados por meio do Edital de
Convocação nº 009/2021;
Considerando que o Sr. Jorge Luiz Neto Ferreira, inscrito no
CPF sob o nº 055.323.677-60, fora aprovado em 11º na lista
geral para o cargo de Guarda Municipal, declarou-se pessoa
com deficiência - PCD;
Considerando que o Sr. Jorge Luiz Neto Ferreira, inscrito no
CPF sob o nº 055.323.677-60, fora convocado para tomar
posse no referido cargo e, em 09 de dezembro do corrente ano
protocolou pedido de desistência, alegando ter se equivocado
ao se autodeclarar pessoa com deficiência – PCD;
Considerando, em razão deste fato, a necessidade de realizar
uma reformulação na ordem classificatória, excluindo e
corrigindo o resultado;
Considerando, também, que o Sr. Taynã Silva Alves, inscrito
no CPF sob o nº 113.726.844-17, fora aprovado em 10º lugar
para de Guarda Municipal;
Considerando que a Administração Pública, por meio do
Edital de Convocação nº 09/2021 convocou o mesmo para, no
prazo de 30 (trinta) dias, investir-se no referido cargo por meio
da sua posse;
Considerando que por razões particulares referido apresentou
requerimento solicitando a sua reclassificação e consequente
prorrogação da sua investidura para o cargo a qual fora
aprovada;
Considerando, por fim, a necessidade de convocar o candidato
classificado para preencher as vagas previstas para o cargo de
Guarda Municipal.
Resolve:
Art. 1º - Fica homologada a desistência formulada pelo Sr.
Jorge Luiz Neto Ferreira, inscrito no CPF sob o nº
055.323.677-60, aprovado em 2º lugar na lista de pessoa com
deficiência – PCD, para o cargo de Guarda Municipal.

Art. 2º - Fica homologado o pedido de reclassificação para o
final da lista classificatória, do Sr. Taynã Silva Alves, inscrito
no CPF sob o nº 113.726.844-17, aprovado em 10º lugar para o
cargo Guarda Municipal.
Art. 3º - Fica CONVOCADO o Sr. Gerlano da Silva Maia,
inscrito nº 059.301.284-48, aprovado em 4º lugar da lista de
pessoas com deficiência – PCD, em decorrência da desistência
homologada no art. 1º.
Art. 4º - Fica CONVOCADO o Sr. Francisco Ayres da Silva,
inscrito no CPF nº 067.839.204-88, em decorrência da
reclassificação mencionada no art. 2º.

Art. 5° - Os candidatos convocados nos arts. 3º e 4º deverão
tomar posse no prazo de 30 (trinta) dias a contar da publicação
deste Edital, para pose do cargo, impreterivelmente, na
Prefeitura Municipal de Brejinho/RN -no Setor de Recursos
Humanos da Prefeitura no horário das 08h00 as 13h00 no
endereço: Praça Presidente Castelo Branco, nº 207, Centro,
Brejinho/RN, CEP: 59.219-000/RN, munidos dos referidos
documentos (todos com fotocopia autenticada ou acompanhada
de seus originais):
01 – Registro Geral (Carteira de Identidade) frente e verso;
02 – Título de Eleitor;
03 – Comprovante de última votação – 1° e 2° turnos (pode ser
a quitação eleitoral);
04 – Certificado de Escolaridade conforme exigido no Edital;
05 – Histórico Escolar;
06 – Registro Profissional em Conselho Regional – caso seja
pertinente ao cargo;
07 – Comprovante de que esta com o Registro Profissional
ativo e sem pendencia;
08 – Uma foto 3X4 datada;
09 – Registro no PIS/PASEP;
10 – Cadastro de Pessoa Física (CPF);
11 – Certidão de Nascimento ou Casamento
12 – Certidão de Nascimento dos filhos menores de 14 anos
(caso houver);
13 – Declaração bancaria comprovando número de conta
corrente ou fotocópia do cartão;
14 – Certificado de Reservista (se for do sexo masculino);
15 – Certidão de Antecedentes Criminais Estadual e Federal
onde tenha residido nos últimos 05 (cinco) anos, expedida, no
máximo, há seis meses;
16 – Declaração de Imposto de Renda/Declaração de Bens;
17 – Laudo Médico fornecido por Perícia Médica (atestado de
admissão);
18 – Comprovante de residência atualizado;
19 – Carteira de trabalho (frente, verso e primeira folha de
registro de contrato);
20 – Certidões Negativas (Federal, Estadual, Municipal,
Trabalhista);
21 – Declaração de vínculo público;
22 – Comprovação médica da patologia que o classificou como
PCD (caso tenha se candidatado com PCD).
Art. 6º - A ordem classificatória dos candidatos que ficaram
fora do número de vagas, permanece inalterada.
Art. 7º - Este Edital entra em vigor na data da sua publicação.
Brejinho/RN, em 10 de dezembro de 2021.
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