CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016
1º EDITAL DE CONVOCAÇÃO NOMEAÇÃO E POSSE N. 001/2017

O Diretor Administrativo da Fundação José Resende Vargas de
Rádio, no uso de suas atribuições legais e regimentais, e considerando a homologação do
resultado do Concurso Público para Provimento de Cargos pertencentes ao Quadro de
Pessoal da Fundação José Resende Vargas, CONVOCA os candidatos habilitados
relacionados ABAIXO com vistas à nomeação e posse para os cargos efetivos, observadas
as seguintes condições:

DA ENTREGA DOS DOCUMENTOS E ASSINATURA
DO TERMO DE INTERESSE NA VAGA

1.

Os candidatos relacionados no presente Edital, deverão comparecer na sede da

Fundação José Resende Vargas de Rádio até o dia 10 de janeiro de 2017, no horário de
8:00 às 12:00 horas para a entrega dos documentos relacionados no item 10.14 do Edital
do Concurso Público 001/2016 e para a assinatura do Termo de Interesse na Vaga
(MODELO ANEXO).
1.1 Não serão recebidos documentos de forma parcial, sendo que a falta de qualquer
documento constante do Edital do Concurso 001/2016 (ANEXO I) acarretará o não
cumprimento da exigência para ocupação de cargo público.
1.2 O não comparecimento nos termos do item 1 do presente edital, implicará a perda do
direito à nomeação ao cargo para o qual o candidato foi aprovado.

DA AVALIAÇÃO MÉDICA

2. Quanto à avaliação médica, para atestar a aptidão física e mental para o exercício do
cargo, cada candidato deverá comparecer à Unidade de Saúde, em local, data e horário a
ser informado quando da entrega dos documentos, para apresentação dos exames
constantes no item 10.14 do Edital Concurso Público nº 001/2016 e submissão à referida
avaliação, ou caso o candidato preferir poderá entregar Laudo Médico emitido por
profissional especializado da saúde;

2.2 A não realização da avaliação médica ou não apresentação dos exames exigidos
impedirá o exercício do cargo.

DOS CANDIDATOS CONVOCADOS
CANDIDATO

CARGO PÚBLICO

MARIA DE FÁTIMA PEREIRA

AUXILIAR DE LIMPEZA

PALOMA DE FÁTIMA SILVA

LOCUTOR

RAQUEL MARIM DE SOUZA BARCELOS

LOCUTOR

JEANIVALDO ALEIXO DE LIMA

LOCUTOR

THAIS FLÁVIA SILVA

LOCUTOR

NILSON DANIEL DE SOUZA

LOCUTOR

CLEIDE LUZIA GOMES

LOCUTOR

SEBASTIÃO WELIX DUARTE

LOCUTOR

ERIK LUCAS DA ROCHA

OPERADOR DE RÁDIO

KARINA ALVES SANTOS

AGENTE ADMINISTRATIVO

ANDRESSA CRISTINA TEIXEIRA CAETANO

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

THIARA CONTELLI KLEIN

REDATOR DE NOTÍCIAS

DOS ATOS DE NOMEAÇÃO

4. A publicação dos atos de nomeação, que se dará na data de publicação deste edital,
será termo inicial para a posse do candidato.

DA POSSE

5. Cumpridas as exigências constantes neste Edital e no item 10.14 do Edital do Concurso
Público 001/2016, será dada posse ao candidato, observado o prazo disposto no item
“10.8” do Edital do Concurso Público 001/2016, ou seja, o prazo máximo de até 30 (trinta)
dias, podendo ser prorrogado pelo mesmo período, mediante o requerimento do candidato.

5.1. Empossado, o candidato terá o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar-se no seu
local de trabalho.

PUBLICAÇÃO

6. Nos termos do item 10.5 Edital do Concurso Público 001/2016, o ato de convocação será
publicado no quadro de avisos da Fundação José Resende Vargas de Rádio, Jornal Diário
Oficial

de

Minas

Gerais

e

nos

sites

www.reisauditores.com.br

e

www.paranaibamaximus.com.br, e ainda, será encaminhado convocação pessoal para
cada candidato.

É de inteira responsabilidade do candidato a sua omissão
quanto ao que for publicado ou divulgado.
Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Rio Paranaíba-MG, 02 de janeiro de 2017

_________________________________
SEBASTIÃO ROGÉRIO DA SILVA
Diretor Administrativo

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 001/2017

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS
a) Laudo médico favorável, fornecido por profissional ou junta médica devidamente
designada, de posse dos seguintes exames:
• Hemograma completo com plaquetas;
• Grupo sanguíneo e fator Rh;
• Urina rotina;
• Eletrocardiograma;
• Raio X de tórax PA
Obs: Os exames poderão ser realizados nas redes, pública ou privada de saúde,
com validade de até 30 (trinta) dias a contar da data de sua realização.
b) Fotocópia da certidão de nascimento ou de casamento com as devidas
averbações se houver;
c) Fotocópia da Cédula de Identidade (RG)
d) Fotocópia do CPF;
e) Fotocópia do Título de Eleitor e comprovante de votação na última eleição;
f) Fotocópia do Certificado de Reservista se candidato do sexo masculino;
g) Fotocópia do cartão PIS/PASEP;
h) Declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio até a data da posse,
devidamente registrada em Cartório (modelo em anexo);
i) Declaração de que não infringe o art.37, inciso XVI da Constituição da República
Federativa do Brasil de 1988 (Acumulação de cargos e funções) e ainda, quanto aos
proventos de aposentadoria, o disposto no art.37, § 10, da Constituição da República
Federativa do Brasil de 1988, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 20/98.
(modelo em anexo)
j)

Certidão de Antecedentes, expedida pelo Instituto de Identificação de Minas

Gerais;
k) Fotocópia do Diploma e do registro Profissional da Categoria, com a habilitação
específica da área para qual se inscreveu;

l)

Fotocópia da Carteira Nacional de Habilitação exigida de acordo com o cargo

optado;
m) 02 (duas) fotografias 3X4 de frente, coloridas, recentes e iguais;
n) Declaração de que se encontra em gozo dos direitos políticos.

TERMO DE INTERESSE NO CARGO

Eu,

...........................................................,

inscrito

no

CPF

sob

o

número

......................................... frente à aprovação no Concurso Público da Fundação José
Resende Vargas de Rádio,

confirmo

o interesse de tomar posse no Cargo de

.............................................................................., nos termos da legislação municipal em
vigor.

Rio Paranaíba/MG, .... de .......................... de 2017.

ASSINATURA DO CANDIDATO

