
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA. 

Estado do Rio de Janeiro 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
 

  

EDITAL DE CONVOCAÇÃO, Nº: 005/2015. 
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA, 

tendo em vista o resultado do Concurso Público/2014, homologado através do 

Decreto, nº: 016, de 27 de janeiro de 2015, CONVOCA, conforme autorização 

constante da Lei, nº: 113 de  16 de junho de 2014, bem como lastreada no Princípio 

da autotutela administrativa, o candidato mencionado no ANEXO ÚNICO deste 

EDITAL, a comparecer à DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS, localizada 

à Rua Marques da Cruz, nº: 61, Centro, São Pedro da Aldeia, munida dos seguintes 

documentos: 
 

01 - Comprovante de Escolaridade e de Inscrição no Órgão de Classe, quando for o caso. 

02  - Carteira de Identidade. 

03  - CPF. 

04  - Título de Eleitor e comprovante de votação – (última eleição). 

05  - PIS/PASEP – (Carteira de Trabalho quando não for inscrito). 

06  - foto: (01) 3x4 (colorida). 

07  - Certificado de Reservista. 

08  - Certidão de Nascimento de filho (s) menor (es) de 14 anos. 

09  - Cartão de vacinação, (filho até 06 anos) e declaração de Colégio, (filho acima de 07 anos). 

   10 – Certidão de Tempo de Contribuição – (outro Regime Previdenciário). 

   11- Declaração de Bens. 

12 – Certidão de nascimento ou casamento. 

13 – Comprovante de Residência. 

14 – CPF do cônjuge, se for o caso. 

15 – Certidões de Antecedentes Criminais – (pode buscar no site: jfrj.jus.br/certidão/). 

16 – Outros documentos relativos aos requisitos específicos exigidos no edital do concurso 

        para desempenho do cargo. 

 

Os documentos relacionados acima poderão ser entregues em cópias, 

(trazer originais para autenticar na Diretoria de Recursos Humanos). 

O prazo para apresentação dos referidos documentos é de 07 (dias) 

úteis a contar da data de recebimento do AR. A  divulgação deste EDITAL está 

também no portal oficial da Prefeitura- www.pmspa.rj.gov.br,  sendo considerado 

(a) DESISTENTE o candidato (a) que não comparecer no prazo e será 

DESCLASSIFICADO, aquele que não puder apresentar os comprovantes 

requeridos. 

São Pedro da Aldeia, 23 de junho de 2015. 

 
                                                      __________________________________________ 

Antônio Carlos Teixeira Barreto 

Secretário Municipal de Administração 



 
 

ANEXO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 005/2015 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
 
 

 

JUSTIFICATIVA: A presente convocação vem a lume por força da Lei nº 7.853, de 24 de outubro de 

1989, que dispõe sobre o apoio às pessoas portadoras de deficiência, bem como por força do disposto 

no Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, artigos 37, § 1º e 42, os quais determinam que fica 

assegurado à pessoa portadora de deficiência o direito de se inscrever em concurso público, em 

igualdade de condições com os demais candidatos, para provimento de cargo cujas atribuições sejam 

compatíveis com a deficiência de que é portador, sendo certo que o candidato portador de 

deficiência, em razão da necessária igualdade de condições, concorrerá a todas as vagas, sendo 

reservado no mínimo o percentual de cinco por cento em face da classificação obtida. Por outro lado, 

no mesmo sentido, o artigo 42 do Decreto disciplina que a publicação do resultado final do concurso 

será feita em duas listas, contendo, a primeira, a pontuação de todos os candidatos, inclusive a dos 

portadores de deficiência, e a segunda, somente a pontuação destes últimos. 

Neste sentido, em observância ao que determina a legislação acima mencionada, tendo em vista que 

a candidata logrou se classificar em primeiro lugar na lista de geral de ampla concorrência, e também 

em primeiro lugar na lista de deficientes, e que por lapso não figurou na convocação efetuada através 

do edital nº 004/2015, o Município torna pública a correção do procedimento com a convocação 

imediata da candidata.   

 

 
Categoria Funcional:  365- ORIENTADOR EDUCACIONAL    

 

 

     

ORDEM CÓDIGO NOME 
TOTAL DE 
PONTOS 

000000  200486  ELIANA DE OLIVEIRA 82.00 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%207.853-1989?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%207.853-1989?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%203.298-1999?OpenDocument

