
CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO

CLASS. NOME INSCRIÇÃO

63 DANUBIA ARAUJO DE VASCONCELOS 194073

64 DANIELA MARIA DA SILVA 179181

65 MARIA JAYNE DA SILVA 153794

66 ISABELA DA SILVA BATISTA 186230

67 EMERSON JOSÉ DA SILVA 156882

68 ALESANDRO AMADEU DA SILVA 146106

69 ELTON BORES ALVES CORDEIRO 173229

70 MARIA EDIEGELA CORDEIRO DA SILVA 160881

71 V THALLYTA SUELEN COSTA GUIMARÃES GOMES BARROS 193234

72 WELINGTON SALVIANO DE SALES 145907

73 NORMA CELINA SOARES DO NASCIMENTO SILVA 144335

74 ANDERSON SILVA ALMEIDA 195808

75 RAYRA LISANDRA DA SILVA 131416

76 JOÃO LUCAS CARNEIRO RIBEIRA DA SILVA 181487

77 MARIA GISLANE SILVA 135566

78 RUBEM JONATA DOS SANTOS 141828

79 VINÍCIUS CORREIA DA SILVA 137470

80 MATEUS FELIPE BARBOSA DOS SANTOS 170133

CARGO: ODONTÓLOGO

CLASS. NOME INSCRIÇÃO

11 OTONIEL ESTACIO DA SILVA 144542

12 RODRIGO GUEDES DE ARAUJO 200402

13 LARISSA JERONIMO FERREIRA 176959

14 JULIANA ISABEL DUARTE 147434

CARGO: PROFESSOR DE CIÊNCIAS

CLASS. NOME INSCRIÇÃO

05 ANA CLAUDIA CLAUDINA DO NASCIMENTO 181712
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EDITAL DE NOMEAÇÃO
 
O MUNICÍPIO DE PANELAS/PE, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, no uso de suas atribuições legais e em virtude da
homologação do Concurso Público, objeto do Edital n.º 01/2017, torna pública a NOMEAÇÃO DE NOVOS APROVADOS, em
conformidade com o Anexo I, para comparecerem ao Departamento de Recursos Humanos – Secretaria de Administração e
Assuntos Jurídicos, situado na Rua Coronel Melinho, n.º 09, Centro, Panelas/PE, no horário de 07:30h às 13:30h, munidos dos
documentos previstos no edital mencionado e arrolados no Anexo II desta comunicação, no prazo de 30 (trinta) dias a
contar da data da publicação deste edital para tomarem posse dos seus cargos e o Decreto Estadual nº 49.393 de 03 de
setembro de 2020, que “permite a realização de eventos coorporativos e institucionais, promovidos por pessoas jurídicas de
direito público e de direito privado, para fins de reuniões, treinamentos, seminários, congressos e similares, limitados a 30%
(trinta por cento) da capacidade do ambiente, com até no máximo 100 (cem) pessoas, observadas as normas sanitárias
relativas à higiene, ao distanciamento mínimo e ao uso obrigatório de máscara conforme protocolo específico editado pela
Secretaria de Desenvolvimento Econômico”.
Ademais, informamos que para os candidatos convocados por meio desse edital e que não tenham interesse em tomar posse
no respectivo cargo, consta no Anexo III o modelo de Declaração de Desistência, a qual deve ser devidamente preenchida,
assinada e entregue no endereço em epígrafe, para que o Município tome ciência da renúncia.
Informamos que o exame admissional exigido para posse dos nomeados aprovados em ampla concorrência de todos os
cargos é o laudo elaborado por médico do trabalho informando a aptidão do aprovado para o exercício da função específica
para a qual foi nomeado e deverá ser entregue juntamente com os documentos previstos no edital mencionado e arrolados
no Anexo II deste edital.
Os candidatos com deficiência aprovados e convocados neste Edital de Nomeação, serão convocados antes da posse para
avaliação de equipe multidisciplinar, conforme Capítulo 7 do Edital.
Por fim, informamos que a não apresentação da documentação exigida no prazo estipulado eliminará do concurso público o
(a) candidato (a) nomeado (a) por falta de cumprimento dos requisitos necessários à posse no cargo.
 
Panelas/PE, 30 de dezembro de 2020.
 
JOELMA DUARTE DE CAMPOS
Prefeita
 
ANEXO I: DAS PESSOAS CONVOCADAS
 



CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA

CLASS. NOME INSCRIÇÃO

04 SIDNEY LIMA FERREIRA 149453

05 HAMILTON SALVINO DE OLIVEIRA FILHO 138261

CARGO: PROFESSOR DE HISTÓRIA

CLASS. NOME INSCRIÇÃO

03 MIRIAN CELIA LAURINDO NETUNO 134012

CARGO: PROFESSOR DE INGLÊS

CLASS. NOME INSCRIÇÃO

04 JOÃO BATISTA DA SILVA 150740

CARGO: PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA

CLASS. NOME INSCRIÇÃO

08 ISRAEL PEREIRA 196646

CARGO: PROFESSOR DE MATEMÁTICA

CLASS. NOME INSCRIÇÃO

06 FERNANDO JOSE DA SILVA 196450

07 RENATO PEREIRA DA SILVA 193663

CARGO: PSICÓLOGO

CLASS. NOME INSCRIÇÃO

02 CINTHYA RAFAELLA ALVES DA SILVA 197133

 
ANEXO II – DOS DOCUMENTOS:
 
DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA A INVESTIDURA NO CARGO:
 
1. São requisitos básicos para a investidura no cargo:
a) Ser aprovado no concurso público;
b) Ter a nacionalidade brasileira ou portuguesa e, no caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo estatuto de
igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento do gozo dos direitos políticos, nos termos do § 1º do artigo 12
da Constituição Federal;
c) Estar em gozo dos direitos políticos;
d) Estar quite com as obrigações militares, em caso de candidato do sexo masculino;
e) Estar quite com as obrigações eleitorais;
f) Possuir os requisitos exigidos para o exercício do cargo, conforme edital;
g) Ter idade mínima de 18 anos completos na data da posse;
h) Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo;
i) O (A) candidato (a), na solicitação de inscrição, declara ter ciência e aceita que, caso aprovado (a), deverá entregar os
documentos comprobatórios dos requisitos exigidos neste edital e na legislação vigente para o cargo/área/especialidade por
ocasião da posse;
j) Cumprir as determinações deste edital.
 
2. Previamente à posse, o (a) candidato (a) nomeado (a) deverá apresentar os seguintes documentos:
a) prova de ser brasileiro ou gozar das prerrogativas previstas no artigo 12 da Constituição Federal;
b) estar quite com as obrigações eleitorais e, para candidato do sexo masculino, também com as obrigações militares (lei nº
4.375/1964, lei nº 4.754/1965 e decreto nº 57.654/1966);
c) comprovante de idade mínima de 18 anos;
d) comprovante de inscrição no CPF;
e) comprovante de inscrição no PIS ou PASEP, quando houver;
f) declaração de não ter sofrido, no exercício de função pública, as penalidades previstas no artigo 137 e seu parágrafo único
da lei nº 8.112/1990, e suas alterações;
g) declaração de acumulação de cargo ou função pública, quando for o caso, ou a sua negativa;
h) declaração de bens, na forma da lei nº 8.429/1992;
i) diploma ou certificado, devidamente registrado, de conclusão do grau de escolaridade exigido para o cargo;
j) registro no conselho de classe para o exercício da profissão, quando for o caso;
k) cédula de identidade;
l) declaração de antecedentes criminais relativa aos últimos cinco anos, podendo ser de próprio punho;
m) certidão de nascimento ou casamento, conforme o caso;
n) três fotografias 3x4 recentes, de frente e iguais;
o) exame admissional.
 
3. Os documentos exigidos e que não possam ser providenciados pela internet, serão autenticados pelo Departamento de
Recursos Humanos da Secretaria de Administração desta Prefeitura, desde que acompanhados dos documentos originais.
 
4. A não apresentação dos comprovantes exigidos no item 2 eliminará do concurso público o (a) candidato (a) nomeado (a)
por falta de cumprimento dos requisitos necessários à posse no cargo.
 
5. Quando convocados, os portadores de deficiência deverão entregar laudo médico original ou cópia autenticada em
cartório, emitido nos últimos doze meses, atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao
código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID-10), bem como a provável causa da deficiência,
contendo a assinatura e o carimbo do número do CRM do médico responsável por sua emissão. Devem ser anexados ao laudo
médico informações como: nome completo, número do documento de identidade (RG) e CPF.



 
ANEXO III - DESISTÊNCIA
 
(MODELO DE DECLARAÇÃO)
DECLARAÇÃO DE DESISTÊNCIA
(NOME COMPLETO), nacionalidade, estado civil, profissão, portador (a) da cédula de identidade RG nº (número do RG),
inscrito no CPF/MF sob o nº (número do CPF), endereço de residência, DECLARA por livre e espontânea vontade e sem
nenhuma coação, que desiste de tomar posse no cargo público em que houve a aprovação e convocação por meio do
Concurso Público nº 01/2017 realizado pela Prefeitura Municipal de Panelas/PE, para maior clareza, firmeza da verdade
assino e dato a presente declaração.
 
Panelas/PE, (dia) de (mês) de (ano).
______________
Declarante
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