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ESTADO DO PARANÁ 
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CONCURSO PÚBLICO 001/2019 
TERCEIRA RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA Nº 017/2019 

 

 
 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, ESTADO DO PARANÁ, torna público aos interessados a 

Terceira Retificação do Edital de Abertura nº 001/2019 do Concurso Público 001/2019. 
 
 
 Art. 1º Fica retificado o item 19.7 do Edital de Abertura. 
 
Onde se lê: 
19.7 DOS DOCUMENTOS PARA A NOMEAÇÃO: 
19.7.1 Para a nomeação o candidato deverá apresentar os seguintes documentos: 
 a) Cédula de Identidade (RG) e fotocópia; 
 b) CPF e fotocópia; 
 c) Registro no órgão de classe e fotocópia; 
 d) Certidão de nascimento ou casamento e fotocópia; 
 e) Certificado de Reservista, Certificado de Alistamento Militar, Certificado de Dispensa de Incorporação/Isenção ou 
Carta Patente e fotocópia, se do sexo masculino (até 45 anos); 
 f) Título de eleitor e fotocópia, junto com o comprovante de votação da última eleição ou a justificativa da ausência e 
fotocópia, ou declaração de quitação eleitoral; 
 g) Carteira de Trabalho e cadastro do PIS/PASEP e fotocópia; 
 h) Comprovante de escolaridade exigida; 
 i) Certidão de nascimento dos filhos menores de 14 anos e fotocópia, acompanhado do cartão da criança (até 6 anos) e 
da declaração de matrícula e frequência escolar (de 7 a 14 anos), quando houver; 
 j) Uma foto 3x4 recente, tirada de frente;  
 k) Cópia do RG e CPF do cônjuge e dos filhos, quando houver; 
 l) Certidões negativas de antecedentes criminais, fornecidas pela Justiça Estadual e Justiça Federal, no local de 
residência do candidato; 
 m) Comprovante de residência atual (conta de água, luz ou telefone) e fotocópia; 
 n) Declaração de bens e valores que compõem seu patrimônio privado; 
 o) Declaração de desvinculação para o candidato que exerce cargo ou função pública federal, estadual, ou municipal, 
conforme prevê em os Incisos XVI e XVII, do Art. 37 da Constituição Federal; 
 p) Declaração sobre recebimento de provento decorrente de aposentadoria e pensão; 

q) Para os convocados dos cargos de Professor e Professor de Educação Física, além dos documentos acima, deverão 
apresentar: Glicemia em jejum, Hemograma completo, Lipidograma completo, Gama GT, Creatinina. 

r) Para os convocados dos cargos de Professor e Professor de Educação Física, atestado que o candidato possui plenas 
condições de saúde física e mental para desempenhar as atribuições da função para a qual se inscreveu, emitido por médico 
registrado no Conselho Regional de Medicina – CRM. O atestado mencionado deve ser apresentado por Otorrinolaringologista, 
Ortopedista e Psiquiatra. 
 
Leia-se: 
19.7 DOS DOCUMENTOS PARA A NOMEAÇÃO: 
19.7.1 Para a nomeação o candidato deverá apresentar os seguintes documentos: 
 a) Cédula de Identidade (RG) e fotocópia; 
 b) CPF e fotocópia; 
 c) Registro no órgão de classe e fotocópia; 
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 d) Certidão de nascimento ou casamento e fotocópia; 
 e) Certificado de Reservista, Certificado de Alistamento Militar, Certificado de Dispensa de Incorporação/Isenção ou 
Carta Patente e fotocópia, se do sexo masculino (até 45 anos); 
 f) Título de eleitor e fotocópia, junto com o comprovante de votação da última eleição ou a justificativa da ausência e 
fotocópia, ou declaração de quitação eleitoral; 
 g) Carteira de Trabalho e cadastro do PIS/PASEP e fotocópia; 
 h) Comprovante de escolaridade exigida; 
 i) Certidão de nascimento dos filhos menores de 14 anos e fotocópia, acompanhado do cartão da criança (até 6 anos) e 
da declaração de matrícula e frequência escolar (de 7 a 14 anos), quando houver; 
 j) Uma foto 3x4 recente, tirada de frente;  
 k) Cópia do RG e CPF do cônjuge e dos filhos, quando houver; 
 l) Certidões negativas de antecedentes criminais, fornecidas pela Justiça Estadual e Justiça Federal, no local de 
residência do candidato; 
 m) Comprovante de residência atual (conta de água, luz ou telefone) e fotocópia; 
 n) Declaração de bens e valores que compõem seu patrimônio privado; 
 o) Declaração de desvinculação para o candidato que exerce cargo ou função pública federal, estadual, ou municipal, 
conforme prevê em os Incisos XVI e XVII, do Art. 37 da Constituição Federal; 
 p) Declaração sobre recebimento de provento decorrente de aposentadoria e pensão; 

q) Para os convocados dos cargos de Professor e Professor de Educação Física, além dos documentos acima, deverão 
apresentar: Glicemia em jejum, Hemograma completo, Lipidograma completo, Gama GT, Creatinina. 

r) Para os convocados dos cargos de Professor e Professor de Educação Física, atestado que o candidato possui plenas 
condições de saúde física e mental para desempenhar as atribuições da função para a qual se inscreveu, emitido por médico 
registrado no Conselho Regional de Medicina – CRM. O atestado mencionado deve ser apresentado por Otorrinolaringologista, 
Ortopedista e Psiquiatra. 

s) Para os convocados dos cargos de Professor e Professor de Educação Física, Exame de Laringoscopia indireta e/ou 
Vídeo Laringoscopia com laudo; 

t) Audiometria Vocal Tonal; 
u) RX Coluna Cérvico e Toraco Lombo sacra com laudo; 
v) USG de ombros e punhos direito e esquerdo com laudo. 
 

 Art. 2º Os demais itens permanecem inalterados. 
 
 

Art. 3º Este Edital entra em vigor na data de sua publicação. 
 

 
 
Nossa Senhora das Graças, 10 de setembro de 2019. 
 
 
 

 
 
 
 

FRANCISCO LORIVAL MARATTA 
PREFEITO MUNICIPAL 


