ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA PEDRO FERREIRA - CENTRO
FONE/FAX (84) 3273-3359

RETIFICAÇÃO DA CONVOÇÃO REFERENTE AO EDITAL PROCESSO
SELETIVO SIMPLIFICADO PÚBLICO Nº 002/2018 - SMS
No Edital 002/2018 – SMS referente à Seleção Pública de candidatos para a concessão de Bolsas para

profissionais de nível superior, médio e técnico oriundo do “Programa de Valorização da Atenção
Especializada” e do “Programa de Valorização do Profissional da Atenção Básica” exercendo suas
atividades, na Rede de Urgência e Emergência, Centro Especializado em Reabilitação, Laboratório
Municipal, Centro Especializado em Odontologia, Centro de Atenção Psicossocial e Unidades
Básicas de Saúde.
Onde se lê: “5. Declaração de acumulo de cargos (Anexo I)”
Leia-se: “5. Declaração de Acumulação de Cargo/Exercício de Atividade Privada/Carga Horária (Anexo I);”
Onde
se
lê:
“ANEXO
I
DECLARAÇÃO
DE
ACUMULAÇÃO
DE
CARGO
Eu
_________________________________________________________, portador da Carteira de Identidade
RG nº __________________ e CPF nº ___________________, residente e domiciliado na Rua
_________________________________________________________
nº
_____
Bairro
___________________, nesta cidade de ____________________, selecionado no processo seletivo N°
002/2018, para o cargo de _________________________________, declaro para os devidos fins, sob as
penas da Lei, junto a Prefeitura Municipal de São José de Mipibu e a todos os seus órgãos, seja da
Administração Direta ou Indireta, que por ocasião da convocação não possuo nenhum outro cargo, emprego
ou função no Serviço Público, quer seja na esfera Federal, Estadual ou Municipal, quer seja na Administração
Direta ou Indireta, cuja acumulação seja vedada com o cargo para o qual serei selecionado, conforme
estabelece o caput do inciso XVI, do artigo 37, da Constituição Federal. Informo que possuo vínculo com o
Órgão ________________________________________, no Cargo de__________________________, com
Carga Horária de ___________h. Desde já, autorizamos aos órgãos de controle fazer o confronto com órgãos
da Administração direta e/ou indireta da União, dos Estados e Municípios, visando comprovar a veracidade
de minhas informações. São José de Mipibu,, ____ de ____________________ de 2018.
________________________________________ Assinatura”
Leia-se: “ANEXO I DECLARAÇÃO DE ACUMULAÇÃO DE CARGO/EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PRIVADA/CARGA
HORÁRIA
Eu _________________, portador da Carteira de Identidade RG nº __________________ e CPF nº
___________________, residente e domiciliado na Rua ________________________ nº _____ Bairro
___________________, nesta cidade de ____________________, selecionado no processo seletivo N°
002/2018, para o cargo de ______________, declaro para os devidos fins, sob as penas da Lei, junto a
Prefeitura Municipal de São José de Mipibu e a todos os seus órgãos, seja da Administração Direta ou Indireta,
que: ( ) Não exerço. ( ) Exerço.
Emprego ou função pública na administração pública direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes
da União, do Estado, do Distrito Federal e dos Municípios - Identificação da Instituição/Cargo.
Instituição:______________________________________Fone:_______________
Cargo:___________________________________Regime:__________________
Jornada
Semanal
(horas):___________________________________________
Horário
de
trabalho:___________________________________________________

( ) Não exerço. ( ) Exerço.
Emprego
ou
função
na
instituição
privada
Identificação
da
Empresa/Cargo
Empresa:______________________________________Fone:_______________
Cargo:___________________________________Regime:__________________
Jornada
Semanal
(horas):___________________________________________
Horário
de
trabalho:________________________________________________ Desde já, autorizamos aos órgãos de
controle fazer o confronto com órgãos da Administração direta e/ou indireta da União, dos Estados e
Municípios, visando comprovar a veracidade de minhas informações. São José de Mipibu/RN, ____ de
____________________ de _________. ____________________________________ Assinatura”

São José de Mipibu/RN, 27 de dezembro de 2018.

Cristiany Penha Freitas da Silva
Presidente da Comissão Organizadora

