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Prefeitura Municipal de Cocal-PI 

CNPJ n° 06.553.895/0001-78 

Praça da Matriz, n° 177, Centro 

CEP n° 64.235-000 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 002/2021 

EDITAL DE TESTE SELETIVO PÚBLICO 001/2021 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE COCAL, ESTADO DO PIAUÍ, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, e considerando a homologação do 

resultado do Teste Seletivo 001/2021 para provimento de Cargos 

pertencentes ao Quadro de Pessoal do Município de Cocal – PI, CONVOCA 

os candidatos aprovados relacionados no Anexo I deste edital com 

vistas à nomeação para os cargos, observadas as seguintes condições:  

 

DA ENTREGA DOS DOCUMENTOS 

 

1. Os candidatos relacionados no Anexo I do presente edital deverão 

comparecer a Escola Municipal Maria do Socorro Mesquita de Meneses, 

situada na PI 213, s/n, Bairro Santa Teresinha, Cocal – PI, nos dias 

09 a 12 de agosto de 2021, no horário das 08h às 12h para a entrega 

dos documentos relacionados no Anexo II deste Edital. 

2. Por ordem de chegada dos candidatos, serão distribuídas senhas 

limitadas à capacidade de atendimento. 

3. Não serão recebidos documentos de forma parcial, sendo que a falta 

de qualquer documento constante no anexo II acarretará o não 

cumprimento das exigências deste edital. 

DA ASSINATURA DO CONTRATO 

1. Após a entrega e avaliação dos documentos, os Candidatos deverão 

comparecer no dia 17 de agosto de 2021, na sede da Secretaria 

Municipal de Saúde, para assinatura do contrato e lotação. 

2. Com a assinatura do Contrato de Prestação de Serviços, fica 

estabelecido o prazo máximo de até o dia 23 de agosto de 2021, para 

o Candidato se apresentar para dar início ao exercício da atividade 

laboral. 

 

 

Gabinete do Prefeito - Cocal, 05 de agosto de 2021. 

 



 
 
 

 
 

____________________________________________________________________ 

Prefeitura Municipal de Cocal-PI 

CNPJ n° 06.553.895/0001-78 

Praça da Matriz, n° 177, Centro 

CEP n° 64.235-000 

 

ANEXO I - RELAÇÃO DOS CANDIDATOS CONVOCADOS 

SAÚDE 

Motorista - SAMU 

Ord. Inscrição Nome Identidade Pontuação 
001 092496 PAULO RICARDO BARROSO DE ALBUQUERQUE 3156687 – PI 8 

002 091921 ANTONIO DOS SANTOS SOUSA 2277816 – PI 7,5 

003 092820 JEFFERSON CESAR TRINDADE CARVALHO 2643510 – PI 7,5 
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Prefeitura Municipal de Cocal-PI 

CNPJ n° 06.553.895/0001-78 

Praça da Matriz, n° 177, Centro 

CEP n° 64.235-000 

 

ANEXO II - RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS 

 

Fica determinado a obrigatoriedade da apresentação dos documentos 

originais e fotocópia por parte dos servidores, a seguir 

identificados: 

 

I. documento de identidade reconhecido legalmente em território 

nacional, com fotografia; 

II. apresentar Atestado de Sanidade Física e Mental; 

III. título de eleitor e comprovante de votação da última eleição; 

IV. cadastro nacional de pessoa física – CPF; 

V. telefone de contato; 

VI. certificado de reservista ou dispensa de incorporação, se do 

sexo masculino; 

VII. comprovante de residência atualizado; 

VIII. PIS/PASEP; 

IX. Carteira de trabalho; 

X. Dados bancários da conta no BANCO DO BRASIL, onde será 

creditado os vencimentos; 

XI. comprovante de conclusão de habilitação exigida para o cargo, 

devidamente reconhecida pelo sistema federal ou pelos 

sistemas estaduais de ensino, conforme o caso; 

XII. comprovante de registro em órgão de classe, quando se tratar 

de profissão regulamentada; 

XIII. certidão de casamento, quando for o caso; 

XIV. certidão Nascimento e CPF dos filhos, quando houver; 

XV. documento de identidade reconhecido legalmente em território 

nacional, com fotografia, ou certidão de nascimento dos 

dependentes legais, se houver, e documento que comprove 

legalmente a condição de dependência; 

XVI. cartão de vacinação dos filhos menores até 06 anos, se for 

o caso; 

XVII. comprovante de escolaridade dos dependentes até 14 anos, se 

for o caso.  

XVIII. CPF dos pais, se for o caso.  

XIX. 01 (uma) foto 3×4 recente. 

 

É obrigatório à apresentação, juntamente com os documentos 

mencionados acima, de declaração de não acumulação de cargos públicos 

(conforme modelo anexo) o qual faz parte integrante deste edital, 

deverá ser preenchido e assinado pelo servidor. 
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ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO ACUMULAÇÃO DE CARGOS 

 

 

DECLARAÇÃO DE NÃO ACUMULAÇÃO DE CARGOS, EMPREGOS OU FUNÇÃO PÚBLICA 

 

Eu, ___________________________________________________, 

portador (a) do RG de nº _______________, órgão expedidor/UF 

____________, inscrito (a) no CPF sob o nº __________________, para 

fins de posse na FUNÇÃO de ___________________________ junto à 

Prefeitura Municipal de Cocal - PI, DECLARO QUE NÃO EXERÇO nenhum 

cargo, função ou emprego público na Administração Pública Direta, 

Autarquias, Fundações, Empresas Públicas, Sociedade de Economia 

Mista, suas subsidiárias e sociedades controladas direta ou 

indiretamente pelo Poder Público, que seja acumulável em consonância 

com os incisos XVI e XVII do art. 37 da Constituição Federal e em 

cumprimento aos artigos 141 e seguintes da Lei 281/1993 (Estatuto 

do Servidor Público Municipal. 

Declaro, também, estar ciente de que devo comunicar na 

Prefeitura Municipal de Cocal-PI, qualquer alteração que venha a 

ocorrer em minha vida funcional que não atenda às determinações 

legais vigentes para os casos de acumulação de cargos. 

Declaro ainda ter ciência de que a não veracidade das 

informações prestadas poderá acarretar responsabilização civil, 

penal e administrativa, gerando consequências previstas na 

legislação vigente. 

Por ser a mais fiel expressão da verdade, firmo a presente. 

 

Cocal – PI, ___ de julho de 2021. 

 

_________________________________ 

Declarante 

 


