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EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 001/2021 

 
O Prefeito do Município de Terra Santa, Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais, 
cumprindo o item 1.1 do Edital do concurso Público nº 001/2019 e nos termos do artigo 37, inciso II, 
da Constituição Federal, CONVOCA os candidatos aprovados e classificados no referido concurso, 
devidamente Homologado no dia 16 de março de 2020 para devida comprovação de que atendem 
aos REQUISITOS PARA NOMEAÇÃO E POSSE constantes nos itens 14.1 e 14.2 do edital do concurso, 
transcritos abaixo: 
 
14. DOS REQUISITOS PARA NOMEAÇÃO E POSSE: 14.1. Após a Homologação do Resultado Final do certame, o 
candidato Aprovado e Classificado que for convocado para nomeação pela Prefeitura Municipal de Terra Santa, terá, 
obrigatoriamente, que ter 18 anos completos até a data da posse, e fica obrigado a declarar por escrito a aceitação do 
cargo (o não pronunciamento em tempo hábil implica exclusão do processo) e comprovar que satisfaz os seguintes 
requisitos indispensáveis para nomeação, posse e exercício do cargo:  
 
A. Apresentação de documentação comprobatória da escolaridade, da habilitação e/ou da especialização exigidas para 
o cargo, em original ou cópia autenticada por Cartório, conforme especificado nos quadros do subitem 2.1, deste Edital;  
B. Apresentação dos documentos originais e cópias legíveis, conforme relação abaixo:  
- Documento de Identidade (RG);  
- CPF;  
- Certificado Militar ou Reservista;  
- Título de Eleitor e comprovação de quitação eleitoral (http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral);  
- Certidão de Nascimento ou Casamento;  
- Certidão de Nascimento do filho (s) até 24 anos;  
- Carteira de Vacinação do filho (s) até 07 anos;  

- Comprovante de Residência atualizado (conta de luz), nominal ao funcionário. Em caso de comprovante nominal 

inexistente, apresentar Declaração do proprietário do imóvel, juntamente com comprovante de residência. 

 C. Ser considerado apto para o exercício da função pública, por meio de exame médico procedido pela Prefeitura 
Municipal de Terra Santa, que atestará as condições físicas, psíquicas e mentais do candidato;  
D. Comprovação de quitação para com as obrigações eleitorais e militares, na forma da Lei;  
E. Comprovação de estar em situação regular junto aos respectivos órgãos de classe a que pertencer, quando for o 
caso;  
F. Assinatura de declaração relativa a não acumulação de cargos, ou funções públicas. MODELO ANEXO (FIRMA 
RECONHECIDA EM CARTÓRIO) 
G. Apresentação de Declaração de Bens. MODELO ANEXO (FIRMA RECONHECIDA EM CARTÓRIO) 

14.2. O Candidato Aprovado e Classificado neste Concurso Público e que não atender aos requisitos estabelecidos nas 
alíneas do subitem 14.1, que não comparecer ao exame Médico de que trata a alínea “c” do subitem 14.1 e/ou não 
comparecer ao Ato de Convocação, perderá o direito à vaga conquistada, permitindo a Prefeitura Municipal de Terra 
Santa convocar outro candidato aprovado para o mesmo cargo, obedecendo rigorosamente à ordem de classificação.  

14.3. Atendido ao disposto nos subitens 14.1 e 14.2 deste Edital, os candidatos Aprovados e Classificados serão 
nomeados para o exercício do cargo no qual tenham sido aprovados através de Decreto Municipal e convocados através 
de Edital, expedido pelo Poder Executivo Municipal, para tomarem posse em dia, horário e local expressamente 
estabelecido e cumprirão o Estágio Probatório de 03 (três) anos, a contar da Posse.  
 

Os Candidatos convocados, por cargo, conforme relação abaixo, deverão comparecer à Prefeitura 
Municipal de Terra Santa, Secretaria de Administração, localizada na Rua Dr. Lauro Sodré, nº 527, 
Centro, Terra Santa – Pará no prazo máximo de 10 (dez) dias, no horário das 8h às 14h, com o uso 
obrigatório de máscara e respeitando o distanciamento social. 

 z 

http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral)
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1 – ASSISTENTE SOCIAL 
 

1º ALLINE DA SILVA PRESTES   

2º ERILSON DOS SANTOS GUERREIRO   

 
2 - FISIOTERAPEUTA 

 

 

1º CÂNDIDO BARBOSA DA SILVA NETO   

 
3 - ENFERMEIRO 

 

 

1º BRENDA DOS SANTOS COUTINHO   

2º LILIAN DE SOUZA BARRETO   

3º NILVANDA FRANCISCO DE ANDRADE   

4º MARCELIA LIMA SOUZA   

5º ANA KÁTIA DA SILVA PEREIRA   

6º ALDINE CECÍLIA LIMA COELHO   

7º PAULO VIANEY DOS SANTOS SILVA   

 
4 - ODONTÓLOGO 

 

 

1º KIANE RIBEIRO DOS SANTOS 
 

 

 
5 - ADMINISTRADOR 

 

 

1º TAINARA TAVARES GUERREIRO 
 

 

 
6 – CONTROLADOR INTERNO 

 

 

1º SILVANA PATRICIA DE SOUZA CAVALCANTE   

2º IRANILDO DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SILVA   

3º SUIANE SANTARÉM LOUREIRO   

 
7 – TÉCNICO EM RADIOLOGIA 

 

 

1º INGRID DE OLIVEIRA CANTO   

2º ALEX SILVA FARIAS   

 
8 – TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

 

 

1º ISABELE VASCONCELOS FREITAS 
 

 

2º SANDRINY CANUTO VIANA   
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3º RUBEN CUNHA DE FIGUEIREDO   

4º CEZAR AUGUSTO RAMOS PICANÇO   

5º FRANCIELE DA SILVA FERREIRA   

6º MAX PEREIRA SOARES   

7º JOELEN MELO DE SOUZA   

  

E para que chegue ao conhecimento dos interessados, publique-se o presente Edital no site do 
Instituto Ágata, quadro de avisos da Prefeitura de Terra Santa e, extrato, na Imprensa Oficial do 
Estado do Pará. 
 
 

Terra Santa - PA, 13 de janeiro de 2021. 

 
 
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA SANTA 
ODAIR JOSÉ FARIAS ALBUQUERQUE 

PREFEITO 
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DECLARAÇÃO 

 

Eu,  , portador 

(a) da cédula de identidade Nº  , e inscrito (a) no  CPF  sob  Nº 

 , DECLARO para todos os efeitos legais, que não exerço qualquer cargo 

emprego, ou atividade privada incompatível com a atividade funcional da qual fui nomeado, 

bem como, não acumulo cargo nas situações proibidas pela legislação, e que não fui demitido a 

bem do Serviço Público ou por justa causa em decorrência de processo administrativo ou 

criminal, outrossim, declaro não haver sofrido ou estar cumprindo, no exercício profissional ou 

de qualquer função pública, penalidade disciplinar de suspensão ou demissão por justa causa, 

nem respondendo a processo administrativo ou criminal aplicada por qualquer órgão público 

ou entidade da esfera federal, estadual ou municipal. 

Comprometo-me a comunicar a PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA SANTA - 

PA, qualquer alteração que vier a ocorrer em minha vida funcional, que não atenda aos 

dispositivos legais previstos para os casos de acumulação de cargos. 

Estou ciente que declarar falsamente é crime previsto na Lei Penal e que por 

ele responderei, independente das sanções administrativas, caso se comprove a inveracidade 

do declarado neste documento. 

 
Terra Santa - PA, ____ de________de_______. 

 
 
 
 

 
DECLARANTE 
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DECLARAÇÃO DE BENS 

 

 

Eu,  , portador 

(a) da   cédula   de identidade  Nº  , e inscrito (a)  no  CPF  sob Nº 

 , DECLARO para todos os efeitos legais, que: 

 
( ) NÃO possuo bens e valores que justifiquem a obrigatoriedade 

preconizada na Lei Nº 8.730/93. 

 
( ) Possuo os seguintes bens e valores: 

 
 

 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

Estou ciente que declarar falsamente é crime previsto na Lei Penal e que por 

ele responderei, independente das sanções administrativas, caso se comprove a inveracidade 

do declarado neste documento. 

 
Terra Santa - PA,        de   de_______. 

 
 
 
 

DECLARANTE 
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