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CONCURSO PÚBLICO N° 04/2014 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 01/2019 

CONFORME SENTENÇA JUDICIAL – ACP 7003100-32.2017.8.22.0009 

  

 O Prefeito do Município de Primavera de Rondônia, no uso de suas atribuições legais 

e tendo em vista a realização do Concurso Público para preenchimento de cargos vagos, 

realizado pela Empresa INSTITUTO EXATUS conforme contrato 003/2014, convoca os 

candidatos aprovados, para provimento de cargo público. O não comparecimento do candidato 

no prazo estipulado neste Edital de convocação e no Edital do Concurso será considerado como 

desistente e se não puder apresentar a documentação solicitada será considerado desclassificado, 

tudo em conformidade com o edital do concurso, para comparecerem ao Departamento de 

Recursos Humanos/DRH desta Prefeitura Municipal de Primavera de Rondônia, munidos dos 

seguintes documentos: 

 

Carteira de trabalho e previdência social (CTPS), comprovante de residência, duas fotos 3x4 

recentes; carteira de registro profissional no conselho competente, (exclusivamente para os 

cargos de nível superior e técnico); Certidão negativa de antecedentes civis e criminais, 

Declaração de que não acumula aposentadoria ou cargos no serviço público, salvo nos casos 

previstos em lei, Declaração de bens e valores, Certidão de nascimento dos filhos menores de 14 

anos, acompanhado de carteira de vacinação dos filhos de até 6 (seis) anos e comprovante de 

freqüência escolar a partir de 7 anos a cada semestre, Atestado de saúde e tipagem sanguínea; 

Atestado de Saúde física e mental, fotocópia da carteira de identidade, cadastro de pessoa física, 

título de eleitor e Comprovante de votação da última eleição, cartão de inscrição no PIS ou 

PASEP (caso houver), Documento militar comprovando que está em dia com as obrigações 

militares, Certidão de Nascimento ou Certidão de Casamento. Certificado e Diploma de 

escolaridade e CND do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia e CND Municipal de 

Primavera de Rondônia. Exames médicos a seguir relacionados com o fim de ser encaminhada à 

Junta Médica para avaliação física e mental, portando os originais dos documentos de 

identificação (Carteira de Identidade, CPF e Carteira de trabalho). 

 

*Xerox Autenticadas e Declarações Com Firma reconhecidas. 

 

          O não comparecimento no prazo estipulado e a não comprovação dos requisitos no prazo 

de 30 (trinta) dias, a contar da publicação deste edital, implicará na exclusão do candidato do 

certame e na invalidação da nomeação.  

 

Primavera de Rondônia/RO, 11 de Janeiro de 2019. 

 

 

 

 

 

Eduardo Bertoletti Siviero 
Prefeito Municipal 
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Anexo I 

 
 

 

Cargo: AUXILIAR DE TRANSPORTE ESCOLAR– 40 HORAS 
 

Classificação Nome Data do Nascimento 

1ª MARLENE CASTURINA DE FRANCA 12/12/1985 

2ª PRISCILA MOREIRA PEREIRA 27/02/1987 

3ª FABIANA AZEREDO NASCIMENTO 02/07/1988 

4ª ISMAEL ELIAS CORREIA 31/05/1985 

5ª LEANDRO SOARES DE OLIVEIRA 19/10/1986 

6ª CELIO JOSE GRANDE 04/03/1980 

7ª GREICE KELE GALVÃO FERREIRA 16/02/1988 

8ª WELINGTON ROQUE DA SILVA 06/02/1991 

9ª PATRICIA CARLA FEITOZA BARROS 14/12/1994 

10ª ANDRÉ SEGURO DE MOURA 24/02/1989 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eduardo Bertoletti Siviero  

Prefeito Municipal 
 


