
                      ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

                    PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU 
               Secretaria Municipal de Administração 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO  Nº 54    –  Concurso Público 2013 
 
                      O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições 
legais, CONVOCA os candidatos relacionados no Anexo I a comparecerem na 
Coordenadoria Geral de Pessoal da Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu,  situada na 
Rua Padre Anchieta, nº 234, centro – Casimiro de Abreu-RJ,  para provimento de vagas 
decorrentes de aprovação no  Concurso Público 2013, homologado através do Decreto nº 105, 
de 10 Julho de 2013. 
                  Os candidatos deverão se apresentar nos dias e horários especificado no anexo I 
deste Edital, munidos dos seguintes documentos abaixo relacionados que serão conferidos com 
o original, ficando alertados do não comparecimento  perder direito a vaga. 

a) Atestado de Saúde Admissional (Posto de Saúde ) 
b) Cópia da Carteira de Identidade; 
c) Cópia do CPF; 
d) Cópia do Título de Eleitor, bem como comprovante de votação da última eleição; 
e) Cópia de Certidão de Nascimento, Casamento e dos Dependentes; 
f) Cópia de comprovante de residência.; 
g) Cópia do PIS/PASEP, se  tiver; 
h) Cópia do Certificado de Reservista, se do sexo masculino; 
i) Cópia de Certificado de Conclusão de Curso 
j) Cópia do Registro no Conselho profissional exigido nos termos do edital; 
k) 02 fotos 3x4; 
l) Declaração de Bens e Rendas; 
m) Cópia Cartão de conta corrente ( Brasil ou Itaú ) 
n) Certidão de Antecedentes Criminais (somente para cargo de guarda municipal) 

     
   Exames para os seguintes cargos: 
 
 Para cargo de Professor:  

 Exame de otorrinolaringologista – Laringoscopia, 

 Exame de Sangue: Hemograma completo, glicose, uréia, creatinina, tipo sanguíneo e 
Fator RH; 

 Transaminases 

 Telerradiografia de Tórax P.A e perfil com laudo; 

 Radiografia simples de coluna lombossacra e de coluna cervical com laudo; 

 Eletrocardiograma com laudo ( só para maiores de 40 anos) 
  
Para os demais cargos:  

 Exame de Sangue: Hemograma completo, glicose, uréia, creatinina, tipo sanguíneo e 
Fator RH; 

 Transaminases 

 Telerradiografia de Tórax P.A e perfil com laudo; 

 Radiografia simples de coluna lombossacra e de coluna cervical com laudo 

 Eletrocardiograma com laudo ( só para maiores de 40 anos) 
  
Obs: Para obtenção do Atestado Admissional de que trata alínea acima, o candidato deverá 
dirigir-se ao Posto de Saúde Manoel Marques Monteiro em Casimiro de Abreu-RJ no mesmo dia 
da convocação, munidos de resultados de exames acima solicitado. 

                                                                               Casimiro de Abreu, 25 de maio de 2017. 
  

Willians Scarpini Gomes 
Secretário Municipal de Administração 
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ANEXO I 
 

 
CARGO: CONTADOR 
Dia:   19   /  06  / 2017  às 09:00 
 

Colocação 
 

Inscrição Candidato 

7º 102445 TAIANE VERLY FREIMAN 

 
 


