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CONVOCAÇÕES - CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 002/2022 

 

A convocação dos candidatos aprovados no Concurso Público, Edital nº 002/2022, 

obedecerá rigorosamente a ordem de classificação dos candidatos aprovados, observada a 

necessidade da Prefeitura Municipal de Santa Branca e o limite fixado pela Constituição e 

Legislação Federal com despesa de pessoal. 

 

No ato da posse, o candidato deverá declarar, sob as penas da lei, se exerce ou não, outro 

emprego, função ou emprego público remunerado, em outro órgão público da administração 

pública direta ou indireta de qualquer ente federativo, e se é aposentado por regime próprio 

de previdência social em âmbito municipal, estadual ou federal. Caso haja necessidade, a 

Prefeitura Municipal de Santa Branca poderá solicitar outras declarações, documentos 

complementares e diligências.  

 

Não serão aceitos, no ato da posse, protocolos ou cópias dos documentos exigidos. As 

cópias somente serão aceitas se estiverem acompanhadas do original.  

 

Obedecida à ordem de classificação, os candidatos convocados e que comprovarem os 

requisitos mínimos da forma definida neste Edital, serão submetidos a diligências que 

comprovem residência e a exame-médico, que avaliará sua capacidade física e mental no 

desempenho das tarefas pertinentes à função a que concorrem.  

 

O não comparecimento ao exame médico admissional, bem como à assinatura da posse e 

entrada em exercício, nas datas agendadas pela Prefeitura Municipal de Santa Branca 

caracterizarão a desistência do candidato e consequente eliminação do processo. 

 

O candidato que não comparecer à Prefeitura Municipal de Santa Branca, no prazo 

estabelecido no Edital de Convocação ou, ainda, que manifestar sua desistência por escrito 

será considerado desclassificado, perdendo os direitos decorrentes de sua classificação no 

processo.  

 

O prazo para comparecimento na prefeitura passará a contar a partir da data da publicação 

da Convocação no Diário Oficial do Município. 

 

O candidato que não comprovar os requisitos mínimos ou não aceitar a vaga para a qual foi 

convocado será eliminado deste Concurso Público.  


