Ano XIX Nº 5300

GAZETA DO OESTE
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ATOS OFICIAIS
Em cumprimento ao princípio constitucional e a Lei Nº 101/2000, estão publicados abaixo Atos Oficiais Administrativos de Prefeituras, Câmaras Municipais e outros Orgãos Oficiais, que zelando pela transparência das contas
públicas municipais, coloca à disposição da população documentos diversos para a devida prestação de contas.
A publicação impressa e eletrônica de anexos dos relatórios da Lei de responsabilidade Fiscal-LRF é uma exigência da Constituição Federal que estabelece que
o Poder Executivo os publicará, até trinta dias após o encerramento de cada bimestre e quadrimestre. O objetivo dessa periodicidade é permitir que, cada vez
mais, os orgãos de controle externo e a sociedade, conheçam, acompanhem e analisem o desempenho da administração municipal.
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CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO
DE SAÚDE DO OESTE – BA
CNPJ: 33.177.475/0001-07
ANEXO II
Os candidatos convocados deverão apresentar original e 02 fotocópias dos seguintes
documentos:
1 - Certidão de Nascimento ou Casamento;
2 - Cartão de vacina dos dependentes menores de 14 anos;
3 -Cédula de Identidade;
4 - CPF;
5 - Comprovante que está quite com a justiça eleitoral ou comprovante de votação da
última eleição;
6 - Cartão do PIS/PASEP (para os não cadastrados, apresentar declaração de que
não possui cadastro);
7 - Certificado de reservista, para candidatos do sexo masculino;
8 - Comprovante de escolaridade exigida para o cargo com devido reconhecimento
pelo Ministério da Educação (não será aceito outro tipo de comprovação de
escolaridade que não esteja de acordo com o disposto neste edital);
9 - Registro profissional no conselho de classe (exceto para os cargos cuja legislação
não exija);
10 - Quitação com a Fazenda Pública Estadual;
11 - Original do Exame de Capacidade Física e mental, expedido por médico
credenciado pelo CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA
REGIÃO BARREIRAS e este emitirá o Atestado Médico de Capacidade Mental e
Físico.
12 - Carteira de Trabalho e Previdência Social (páginas da identificação e fotografia);
13 - Comprovante de residência atualizado;
14 - 03 (três) fotos 3X4 recentes;
15 - Certidões negativas de antecedentes criminais expedidas pelos Foros da Justiça
Federal (www.trf1.gov.br) e Estadual (CARTORIO DISTRIBUIDOR) dos locais onde
residiu nos últimos 5 (cinco) anos;
16 - Certidão Negativa da Receita Federal do Brasil;
17 - Duas vias originais de declaração, reconhecida a assinatura em cartório,
informando se ocupa ou não outro cargo público. Caso ocupe deverá apresentar
também certidão expedida pelo órgão empregador informando o cargo/função a carga
horária contratual; horário de trabalho e Regime Jurídico (modelo em anexo);
18 - Declaração de bens (modelo em anexo);
19 - EXAMES MÉDICOS:
Hemograma completo
Sumário de Urina
Parasitológico de fezes
Radiografia de tórax em PA e perfil com laudo
ECG (eletrocardiograma)
Rua Barão de Cotegipe, 1172, São Paulo
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MODELO

DECLARAÇÃO DE ACÚMULO DE CARGO PÚBLICO
Eu,
__________________________________________________________________,
portador(a) do RG nº ____________________ declaro, para fins do contido nos
incisos XVI e XVII do art. 37 da Constituição Federal de 1988 com redação
determinada pelas Emendas Constitucionais nº 19 e 20 de 1998, que:
(

) NÃO MANTENHO outro vínculo empregatício.

(
)
MANTENHO
vínculo
público,
exercendo
o
cargo
de
____________________________, pertencente
à
estrutura do
órgão
__________________ , sujeito(a) a carga horária de ______ horas semanais, que
cumpro nos dias e horários abaixo descriminados e conforme declaração anexa
expedida por __________________________________________________.
Dias

Horários

_______________________________________________________
Local e Data
______________________________________________________
Assinatura
Rua Barão de Cotegipe, 1172, São Paulo
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CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO
DE SAÚDE DO OESTE – BA
CNPJ: 33.177.475/0001-07

MODELO
DECLARAÇÃO DE BENS
Eu, _____________________________________________, portador(a) do RG nº
______________, inscrito no CPF sob o nº _________, residente e domiciliado na
Rua __________________, nº____, Bairro ____________, Município de
________________________, ao ser nomeado e empossado para o cargo de
__________________________, da Policlínica Regional de Saúde da Região de
Barreiras, DECLARO, para os devidos fins de direito e sob as penas da lei, que
possuo os seguintes bens:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Barreiras (BA), ____ de _______________ de 2020.

___________________________________
Assinatura
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