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AVISO DE PRORROGAÇÃO 

 

EDITAL Nº. 003/2013 

A PREFEITA MUNICIPAL DE AMARGOSA, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições e 
considerando o Edital nº. 001/2012, de 27/02/2012, referente ao Concurso Público para 
provimento de cargos permanentes deste Município, e considerando a homologação do 
Resultado Final do Concurso Público, do Decreto nº. 084 de 05 de julho de 2012, 
considerando problemas de ordem técnica no Site da Prefeitura Municipal de Amargosa 
(www.amargosa.ba.gov.br), RESOLVE prorrogar os prazos estabelecidos no EDITAL Nº. 
003/2013, publicado no dia 30/12/2013 e republicado com alterações no dia 03/01/2012, 
Edital na forma seguinte: 
 
1 – O prazo especificado no item 1.1. do EDITAL Nº. 003/2013 fica prorrogado para o 
período de 13/01/2014 à 17/01/2014, passando o item a ter a seguinte redação:  
 

1.1 Os convocados, listados no Anexo I, deverão apresentar-se no período de 13/01/2014 à 
17/01/2014, das 08 às 12h e das 14 às 17h, no Setor de Recursos Humanos, situada à Praça da 
Bandeira, Térreo, s/n°, Centro, no Prédio da Previdência Social, Amargosa-Ba, munidos da 
seguinte documentação, em original e cópia:  
1 - Título Eleitoral com o comprovante de votação da última eleição (certidão de quitação 
eleitoral);  
2 - Carteira de Identidade;  
3 – Certificado de Pessoa Física – CPF;  
4 – Cartão do PIS/PASEP/NIT (se houver);  
5 – Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS (original);  
6 - Certidão de nascimento (solteiro e dependentes) ou Certidão de casamento;  
7 - Declaração de Bens e Valores - Declaração de Contribuição do Imposto de Renda e recibo de 
entrega, referente ao ano base de 2012 e Certidão Negativa de Débitos junto a Receita Federal e 
a Procuradoria geral da Fazenda Nacional; 
8 - Certificado de reservista, (sexo masculino);  
9 - Conta bancária individual (Caixa Econômica Federal);  
10 – Diploma, devidamente registrado pelo MEC, de nível superior completo. (nos casos 
previstos no edital).  
Observação: Os nomeados que, na data da posse, não dispuserem do diploma, deverão 
apresentar documento, atualizado, que comprove sua titulação, bem como protocolo de 
solicitação de expedição de diploma;  
11 – Para os cargos de Nível Médio, Nível Fundamental Completo e Incompleto: apresentar 
diploma de conclusão ou histórico escolar, devidamente registrado pela Secretaria de Educação 
ou Instituição de Ensino;  
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12 – Para os candidatos que realizaram provas de Títulos, além da documentação supra 
mencionada, apresentar certificado de conclusão de todos os cursos de aperfeiçoamento, 
descritos no item VIII, subitem 8 do Edital nº. 01 de 27 de fevereiro de 2012;  
13 – Declaração de que não ocupa outro cargo público e remunerado, exceto os acúmulos 
permitidos pela Constituição Federal, ou leis especiais e quando houver compatibilidade de 
horário (ser preenchida no ato da entrega da Documentação);  
14 – Certidão Negativa de antecedentes criminais (emitida pela Secretaria de Segurança 
Pública do Estado da Bahia e Vara Criminal ou de distribuição de seu domicílio);  
15 – Comprovante de residência;  
16 – 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);  

 
2 – O prazo especificado no item 3.1. do EDITAL Nº. 003/2013 fica prorrogado para o 
período de 20/01/2014  a 24/01/2014, passando o item a ter a seguinte redação:  
 

3.1 - Após a apresentação dos documentos, relacionados no item 1 deste Edital, os candidatos 
deverão comparecer, munidos dos resultados dos exames, à Policlínica Municipal de Saúde, 
situada à Av. Lomanto Júnior, s/n, Centro, Amargosa-BA, no período de 20/01/2014 a 
24/01/2014, das 14h às 17h, para se submeterem à avaliação médica.  

 
3 – Os candidatos que tomaram conhecimento da convocação e já procederam a entrega da 
documentação na forma do item 1.1. do Edital poderão realizar a avaliação médica no 
período de 13/01/2014 à 17/01/2014 e 20/01/2014 a 24/01/2014. 
 
4 – Caso o candidato convocado não compareça dentro do prazo estipulado neste Aviso de 
Prorrogação da Convocação e os que não atenderem aos itens 1.1 e 3.1, deste Edital, ficarão 
eliminados do respectivo concurso público, conforme fixa o item XIX. DO PROVIMENTO 
DOS CARGOS, subitens 2 e 4 do Edital nº. 001/2012, de 27/02/2012. 
 
Amargosa, 10 de janeiro de 2013 
 
 

KARINA BORGES SILVA 
Prefeita Municipal 
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