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A Prefeitura Municipal de Chupinguaia, RO, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICA a 5ª 
Retificação do EDITAL Nº 01/2020 – CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS. 

 

I. O EDITAL Nº 01/2020 – CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS, passa a vigorar com a seguinte 
alteração: 

 

15.1.  Para nomeação e posse, o candidato deverá apresentar os seguintes documentos: 

a) Duas fotos 3x4 recentes; 

b) Exame Admissional; físico, mental e do trabalho; 

c) Declaração de Bens e Valores; 

d) Declaração que não possuem outro emprego; 

e) CND Tribunal de Contas; http://www.tce.ro.gov.br; 

f) Certidão Criminal e Civil http://www.tj.ro.gov.br; 

g) Certidão Municipal de taxas e tributos (Tributação); 

h) Carteira de Trabalho e Previdência Social – C.T.P.S (cópia acompanhada da original ou cópia autenticada); 

i) Cartão de Inscrição do PIS ou PASEP (cópia acompanhada da original ou cópia autenticada); 

j) Carteira de Identidade – R.G (cópia acompanhada da original ou cópia autenticada); 

l) Cadastro de Pessoa Física – C.P.F (cópia acompanhada da original ou cópia autenticada); 

m) Título de Eleitor, com comprovante de quitação eleitoral (cópia acompanhada da original ou cópia 
autenticada); 

n) Documentos Militar, comprovante que está em dia com as obrigações militares (cópia acompanhada da 
original ou cópia autenticada);  

o) Certidão de Nascimento ou Casamento (cópia acompanhada da original ou cópia autenticada); 

p) Certidão de Nascimento dos filhos (cópia acompanhada da original ou cópia autenticada); 

q) Carteira de Vacina dos filhos menores devidamente atualizada (cópia acompanhada da original ou cópia 
autenticada); 

r) Frequência escolar a partir dos 07 anos de idade (cópia acompanhada da original ou cópia autenticada); 

s) Certificado de Escolaridade ou Diploma de acordo com as exigências da categoria (cópia acompanhada da 
original ou cópia autenticada); 

t) Comprovante de Registro no Conselho ou Órgãos da categoria, quando for o caso (cópia acompanhada da 
original ou cópia autenticada); 

u) Comprovante da Anuidade do Conselho da Classe a que pertence (cópia acompanhada da original ou cópia 
autenticada); 

v) Carteira Nacional de Habilitação C.N.H., de acordo com as exigências da categoria (cópia acompanhada da 
original ou cópia autenticada); 

x) Comprovante de residência (cópia acompanhada da original ou cópia autenticada); 

z) Número da conta bancária Banco do Brasil (cópia acompanhada da original ou cópia autenticada). 
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Chupinguaia, RO, 30 de junho de 2020.   

 

 
 
 

SHEILA FLÁVIA ANSELMO MOSSO. 
PREFEITA MUNICIPAL. 

 
 
 
 
 

CLARISMAR RODRIGUES DE LACERDA. 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 

 


