Orientações para nomeação e posse Concurso Público Edital nº
01/2015
Da Perícia Médica
Os candidatos nomeados deverão realizar os seguintes exames para apresentação na
perícia médica admissional:
a) hemograma completo;
b) contagem de plaquetas;
c) urina rotina;
d) glicemia de jejum;
e) TSH T4 Livre;
f) glicohemoglobina;
g) creatinina;
h) uréia
i) radiografia de tórax em PA e perfil com laudo;
j) eletrocardiograma;
k) radiografia de coluna cervical, torácica e lombar com laudo;
l) eletroencefalograma.
Os exames descritos acima poderão ser realizados em laboratórios de livre escolha do
candidato e somente terão validade se realizados dentro de 30 (trinta) dias anteriores à
data de marcação do exame médico pré-admissional.
As despesas com os exames mencionados deverão ser custeadas pelo candidato, bem
como as despesas com seu deslocamento até o local de realização do exame.
O material de exame de urina de que trata a alínea “c” deverá ser colhido no próprio
laboratório, devendo esta informação constar do resultado do exame.
Nos resultados dos exames descritos deverão constar o número de identidade do
candidato e a identificação dos profissionais que os realizaram.
Não serão aceitos resultados de exames emitidos pela Internet sem assinatura digital,
fotocopiados ou por fax.
Os aprovados e nomeados no Concurso Público Edital 01/2015, deverão comparecer à

Unidade Pericial, de acordo com os locais e horários estabelecidos na portaria de
nomeação, com o resultado dos exames listados acima, para o exame pericial
admissional.
O endereço da unidade pericial está disponibilizado no site da Prefeitura Municipal da
Campanha - www.campanha.mg.gov.br, no link Administrativo - Editais de Concursos.
Os candidatos que não comparecerem na data e horário agendados para perícia
admissional serão eliminados do referido concurso.

Da Posse
Os candidatos considerados APTOS no exame pericial deverão apresentar os
documentos listados abaixo, dentro dos prazos estipulados na portaria de nomeação, ao
Departamento de Recursos Humanos, situado na sede da Prefeitura Municipal – Rua Dr.
Brandão, nº 59 Centro Campanha - MG:
a) 01 (uma) foto 3x4 (recente e colorida);
b) cópia do documento de identidade com fotografia, acompanhada do original;
c) cópia do Título de Eleitor com o comprovante de votação na última eleição,
acompanhada do original;
d) cópia do Cadastro de Pessoa Física (CPF), acompanhada do original;
e) cópia da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), se possuir, acompanhada do
original;
f) cópia de certidão de nascimento ou de casamento;
g) cópia do Certificado de Reservista ou de Dispensa de Incorporação, para candidatos
do sexo masculino, acompanhada do original;
h) cópia do comprovante de residência atualizado, acompanhada do original;
i) cópia da certidão de nascimento dos dependentes (filhos menores de 21 anos,
solteiros);
j) cópia do cartão de vacina dos filhos menores de 05 anos;
k) declaração de que exerce, ou não, outro cargo, emprego ou função pública nos
âmbitos federal, estadual e/ou municipal (modelo disponível no endereço eletrônico da
Prefeitura Municipal de Campanha, www.campanha.mg.gov.br);
l) declaração de bens atualizada até a data da posse (modelo disponível no endereço
eletrônico da Prefeitura Municipal de Campanha, www.campanha.mg.gov.br);
m) número de inscrição no PIS/PASEP;
n) comprovante de escolaridade mínima exigida para o cargo, nas condições
especificadas no edital de concurso;

o) atestado de antecedentes emitido pela Polícia Civil.

O candidato convocado para posse que não se apresentar no local e nos prazos
estabelecidos, ou que não atender, no ato da posse, aos requisitos constantes do edital,
será considerado desistente e eliminado, perdendo seu direito à vaga e determinando a
convocação do próximo candidato na lista de classificação.

Campanha, 28 de março de 2016

Departamento de Recursos Humanos

