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EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 001/2021 

 

A Prefeitura Municipal de Cruz das Almas – Bahia, através da Secretaria de 
Administração, em conformidade com a norma regida pelo Edital N.º 01/2019, que dispõe 
sobre o Concurso Público para servidores de nível superior, médio e fundamental da 
Prefeitura de Cruz das Almas - BA e as alterações introduzidas pelas Erratas, 01, 02, 03, 
04 e 05, bem como de acordo a lista de aprovação do Concurso Público Municipal de 
Provas e Títulos, divulgada e homologada Conforme decreto 252 de 18 de dezembro de 
2019, resolve convocar os candidatos aprovados e relacionados abaixo para 
comparecerem nos dias, horários e locais indicados, de posse dos seguintes exames: 

 

1. Aprovados para os cargos de Auditor Fiscal e Agente de Vigilância: 

a) Hemograma - válido por 90 (noventa) dias;  

b) Glicemia - válido por 90 (noventa) dias;  

c) Raio X do tórax com laudo - válido por 90 (noventa) dias 

d) Eletrocardiograma para maiores de quarenta anos - válido por 90 (noventa) dias;  

e) Acuidade visual com laudo - válido por 90 (noventa) dias; 

 f) Sumário de urina - válido por 90 (noventa) dias;  

g) Parasitológico de fezes - válido por 90 (noventa) dias;  

 

2. Aprovados para o cargo de Guarda Municipal:  

a) Hemograma - válido por 90 (noventa) dias;  

b) Glicemia - válido por 90 (noventa) dias;  

c) Raio X do tórax com laudo - válido por 90 (noventa) dias 

d) Eletrocardiograma para maiores de quarenta anos - válido por 90 (noventa) dias;  

e) Acuidade visual com laudo - válido por 90 (noventa) dias; 
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f) Sumário de urina - válido por 90 (noventa) dias;  

g) Parasitológico de fezes - válido por 90 (noventa) dias;  

h) Teste ergométrico (prova de esforço) - válido por 90 (noventa) dias;  

i) Ecocardiograma com Laudo - válido por 90 (noventa) dias; 

3. Sem prejuízo dos demais exames pertinentes, os portadores de deficiência física 
deverão apresentar, também, Laudo conclusivo de Médico especialista na área da 
deficiência declarada no ato da inscrição do Concurso.  

4. A não apresentação dos exames exigidos na data e local determinado para inspeção 
médica oficial, que será realizada pela Comissão Especial, instituída mediante Decreto nº 
434/2021, de 24 de novembro de 2021 ou declarada a inaptidão, importará na convocação 
do candidato classificado em ordem imediatamente posterior 

5. Comissão Especial após inspeção médica oficial do aprovado, entregará ao 
candidato/inspecionado o atestado de considerado apto nos exames médicos, que, de 
posse dos demais documentos, deverá comparecer à Secretaria de Administração, 
munidos dos documentos, nos dias e horários indicados no Edital de Convocação, anexo 
a este Edital.  

6. Em caso de inaptidão, a Comissão Especial de inspeção médica deverá apresentar à 
Secretaria de administração, o relatório conclusivo sobre as condições física e mental do 
candidato considerado inapto em até 72 horas após a respectiva avaliação.  

7. Em caso de inconsistências ou dúvida sobre o resultado de quaisquer exames 
apresentados na inspeção, suscitado pelo membro da Comissão Médica que poderá 
indicar a inaptidão do candidato, a Comissão Médica poderá, após relatório, requisitar ao 
candidato a repetição do exame, que deverá ser entregue no prazo de 72 horas.  

Relação dos Candidatos convocados para inspeção médica e destinados ao preenchimento 
de cargos do Concurso Público - Edital 01/2019 - da Prefeitura Municipal de Cruz das 
Almas-BA. 

8. DATA 13/12/2021: 

Para os cargos de Auditor Fiscal e Agente de Vigilância. 

9. DATA 20/12/2021: 

Para os cargos de Guarda Municipal. 
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Endereço para Comparecimento: 

Ambulatório Municipal – (IPER)  

Rua Gerson Maia S/N – Coplan – Cruz das Almas-BA 

10. O comparecimento deverá seguir a seguinte data e horários, indicados abaixo: 

 Dia 13/12/2021, das 14h00 às 17h00 

       Dia 20/12/2021, das 14h00 às 17h00 

11. AUDITOR FISCAL 

1. GILBERTO VITOR ALVES (AMPLA CONCORRENCIA) 

2. LUCIANO FARIAS CARVALHO GUERRA (AMPLA CONCORRENCIA) 

12. AGENTE DE VIGILÂNCIA 

1. ELENICE BISPO DE SANTANA SILVA (AFRO-BRASILEIRO) 

2. JOSE LUIZ LOPES MARINHO (AFRO-BRASILEIRO) 

3. LUIZ HENRIQUE ALVES SANTANA (AMPLA CONCORRENCIA) 

13. GUARDA MUNICIPAL 

1. DAYANE MATIAS COSTA (AMPLA CONCORRENCIA) 

2. LEANDRO DE OLIVEIRA CUNHA (AMPLA CONCORRENCIA) 

3. ELIEL DO NASCIMENTO CAFÉ (AMPLA CONCORRENCIA) 

4. NEILSON DE SOUZA BRITO (AMPLA CONCORRENCIA) 

 

Após a Inspeção médica, os candidatos aptos deverão se apresentar na Secretaria de 
Administração no Centro Administrativo Municipal de Cruz das Almas-Ba 

DATA E HORÁRIO: 27/12/2021  

Endereço para Comparecimento:  

Rua Lélia Passos, S/N, Parque Sumaúma. Bairro Lauro Passos, CEP 44380-000, Cruz das 
Almas-BA 3º piso. 
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RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS 

ORIGINAIS:  

1. Atestado médico comprovando aptidão física e mental, após exames médicos 
admissionais, expedido por médico membro da Comissão Especial de Inspeção Médica 
Oficial, conforme cronograma instituído neste Edital;  

2. Carteira do Trabalho e Previdência Social; 

3. Prestar declaração de acumulação de cargo, emprego ou função pública quando for o 
caso, ou negativa de acumulação, para os fins do disposto art. 37, incisos XVI e XVII, da 
constituição Federal; 

4. Prestar declaração dos bens que possui;  

5. Prestar declaração sobre a existência ou não de outros parentes que são servidores da 
Prefeitura Municipal de Cruz das Almas– BA. 

6. Certidões negativas de antecedentes criminais expedidas pelos Foros da Justiça Federal 
(www.trf1.gov.br) e Estadual (Cartório Distribuidor) dos locais onde residiu nos últimos 
5 (cinco) anos;  

7. Uma foto 3X4 

EM FOTOCÓPIAS:  

 a) Certificado ou diploma de conclusão que comprove a escolaridade exigida para o 
cargo autenticado; 

 b) Inscrição no órgão de Classe da Categoria (quando o emprego exigir); 

 c) Cédula de Identidade;  

 d) Cadastro de Pessoa Física – CPF; 

 e) Comprovante de Residência;  

 f) Certidão de nascimento ou casamento (do candidato);  

 g) Certidão de nascimento dos filhos menores;  

 h) Caderneta de vacinação de filhos menores de cinco anos;  
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 i) Comprovante de atualização militar, se do sexo masculino; 

 j) Número do PIS ou do PASEP;  

 l) Título de Eleitor, com comprovantes de voto da última eleição, ou certidão de quitação 
com a Justiça Eleitoral. 

 

Gabinete do Prefeito, 

 Cruz das Almas, 23 de novembro de 2021. 

 

 

EDNALDO JOSÉ RIBEIRO 
Prefeito Municipal 
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