
 
 

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 

Diretoria de Gestão de Pessoas 

 
 

CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS 

EDITAL Nº 01/2018, PUBLICADO EM 21 DE SETEMBRO DE 2018 

RETIFICAÇÃO DOS EDITAIS DE CONVOCAÇÃO N° 11/2019, n° 12/2019, n° 13/2019, n° 

14/2019, n° 15/2019, n° 16/2019, n° 17/2019, n° 18/2019 e n° 19/2019 de 15 de março de 

2019. 

 

O Prefeito do Município de Toritama-PE, no uso de suas atribuições legais e 

consubstanciado no que dispõe a Lei Orgânica do Município corroborado pelo Ato de 

Homologação do resultado do Concurso Público para preenchimento de cargos efetivos, de 11 

de fevereiro de 2019, publicado em 11 de fevereiro de 2019 no Diário Oficial do Estado de 

Pernambuco, 

Considerando a imperiosa necessidade de cumprimento do art. 6°, inciso I da Lei 

Federal n° 13.350/2006 e suas alterações através da Lei n° 13.595/2018, que dispõe sobre os 

Agentes Comunitários de Saúde e preconiza como requisito para o exercício da atividade 

residir na comunidade em que atuar; 

Considerando que o item 14 do Anexo II dos referidos Editais de Convocação está em 

desconformidade com o requisito previsto no Edital n° 01/2018 do Concurso Público, posto 

que o candidato deverá comprovar residência na data de publicação do Edital n° 01/2018; 

Considerando que os candidatos que se apresentaram até o presente, revelaram 

documentos incompatíveis com os termos do Edital n° 01/2018; 

Considerando que a Administração Pública poderá a qualquer momento rever seus 

atos, de acordo com a Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, respeitando os princípios 

básicos, TORNA PÚBLICA A RETIFICAÇÃO DOS EDITAIS DE CONVOCAÇÃO N° 11/2019, n° 

12/2019, n° 13/2019, n° 14/2019, n° 15/2019, n° 16/2019, n° 17/2019, n° 18/2019 e n° 

19/2019 de 15 de março de 2019 e seus Anexos II, de 15 de março de 2019, e  

Diante do exposto, Resolve REPUBLICAR o presente Edital e seus Anexos I e II que 

servirão para os Editais de Convocação acima referidos, abrindo prazo de 05 (cinco) dias para 

que os candidatos apresentem documentos comprobatórios de residência conforme os 

Anexos deste Edital. 

O não comparecimento do candidato no prazo indicado implica em perda do cargo e 

será comunicado à Secretaria de Planejamento e Gestão, que procederá ao chamamento do 

candidato imediatamente seguinte, nos termos da lei. 

Gabinete do Prefeito, 22 de maio de 2019. 

 

Edilson Tavares de Lima 

Prefeito 
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ANEXO I 

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA COMPROVAÇÃO DE RESIDÊNCIA 

 

 

01. Serão aceitos como comprovante de residência para fins de cumprimento da Lei 

Federal n° 13.350/06:  

Contas de Água, Luz, Telefone, Internet, contrato de aluguel entre particulares, ou 

entre particular e imobiliária com firma reconhecida em cartório, contrato de compra 

e venda de imóvel com firma reconhecida em cartório e demais documentos similares 

que possam aferir com certeza a moradia no endereço mencionado na inscrição 

constando data anterior ou igual a 21 de setembro de 2018; 

 

02. Além destes, o candidato deverá apresentar comprovante de residência atual para fins 

de abertura de conta bancária; 

 

03. O Comprovante de residência deverá estar em nome do candidato. Caso o candidato 

resida com cônjuge/companheiro ou parente e o comprovante que disponha esteja no 

nome deste, deverá juntar o comprovante referido, documento comprobatório do 

parentesco ou afinidade, observada a data anterior ou igual a 21 de setembro de 

2018, além da Declaração de Residência devidamente preenchida, assinada e 

reconhecido firma, conforme modelo constante em Anexo II deste Edital. 
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ANEXO I 

DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA 

 

Atenção: Na ocorrência de falsidade de declaração, serão adotadas medidas legais contra os infratores, 
inclusive as de natureza criminal, sendo o mesmo excluído do Concurso Público. 
 
 
  ________________________________________________________________________________ 
                                                                NOME DO CANDIDATO 
 
 
______________________________________                _________________________________________  
                 N° IDENTIDADE                                                                                           N° CPF 
 
 
______________________________________               _________________________________________ 
                               CARGO                                                                           ÁREA DE ATUAÇÃO 
 

Declaro para os devidos fins de Comprovação de Residência, nos termos do Anexo II do Edital de 
Concurso Público n° 01/2018 do Município de Toritama-PE, que mantenho residência fixa no 
endereço abaixo descrito:    Rua/Av. 
_______________________________________________________________________, 
N°_________ , bairro/distrito/localidade: 
_____________________________________________________,  
Do Município de Toritama-PE, CEP n° ____________________________, desde a data de 21 de 
setembro de 2018 ou desde data anterior. 
 
Declaro ainda estar ciente da natureza criminal que implica a falsidade de declaração nos do artigo 
299 do Código Penal Brasileiro. 
 

 
Art. 299 - Omitir, em documento público ou 
particular, declaração que dele devia constar, ou 
nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou 
diversa da que devia ser escrita, com o fim de 
prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a 
verdade sobre fato juridicamente relevante 

 
 
 

 
                         ____________________________________________ 
                                                    Assinatura do Candidato 


