
 

 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO n.º 002/2020 

       O PREFEITO MUNICIPAL DE LAGOA SANTA, Estado de Goiás, no uso de suas 

atribuições legais, considerando o resultado do Concurso Público regido pelo Edital n.º 001/2015 

de 24 de novembro de 2015, CONVOCA para, no PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, tomar posse 

no cargo de: 

1- ENFERMEIRO 

a-  Daniele da Silva Duarte 

b-  Lara Ferreira Cavalcante 

2- FISCAL TRIBUTÁRIO  

a- Michelle Rodrigues da Silva Morais 

3- MONITOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

a- Simone da Silva Precioso 

b- Marilene Pereira de Sousa Celestino 

4- MOTORISTA  

a- Ronivaldo Pereira Silva 

b- Josué da Costa Quitanilia 

5- NUTRICIONISTA 

a- Cláudia Barbosa Machado  

6- PSICÓLOGO 

a- Melry Eugênio Pereira 

       Os convocados devem no prazo mencionado, que terá início na data de publicação deste, 

apresentar-se ao Departamento de Recursos Humanos e Previdência Social, munidos dos 

seguintes documentos: 

a) Carteira de Identidade RG; 

b) CPF; 

c) Título de Eleitor com comprovante de estar quite com a Justiça Eleitoral; 

d) Certificado de Reservista ou Alistamento Militar (para os candidatos do sexo masculino); 

e) Comprovante de endereço atual (pelo menos dos últimos três meses); 

f) Certidão de Nascimento (se solteiro) ou Certidão de Casamento e/ou Averbação de Separação 

Judicial, Divórcio; 

g) Certidão dos filhos menores de 14 anos 

h) Comprovante com número de PIS/PASEP (emitido na CTPS) ou comprovante de cadastro do 

Banco do Brasil/Caixa; 

i) Carteira de Trabalho (CTPS) 

j) Comprovante de retenção previdenciária de outro vínculo; 



 

 
 

k) Comprovante do Ensino Fundamental Incompleto e CNH Categoria “C”, “D” ou “E” para os 

candidatos ao cargo de Motorista; 

l) Comprovante do Ensino Médio Completo para os candidatos aos cargos em Fiscal Tributário e 

Monitor de Educação Infantil;  

m) Certificado de Curso Superior em Enfermagem e com registro no COREN, para os aprovados 

no cargo de Enfermagem; 

n) Certificado de Curso Superior  em Nutrição  para o cargo  de Nutricionista e registro no 

Conselho competente; 

o) Certificado de Curso Superior  em Psicologia  para o cargo  de Psicólogo e registro no 

Conselho competente; 

p) Certidão Negativa da Fazenda Pública Municipal do Município de Lagoa Santa – GO; 

q) Certidão Negativa de antecedentes criminais expedida pela Escrivania do Crime da Comarca 

de onde reside o candidato e da Justiça Federal; 

r) Declaração de que não sofreu nenhuma penalidade por parte do poder público quando no 

exercício de cargo público; 

s) Declaração do exercício ou do não exercício de cargo ou função pública; e, 

t) Atestado Médico, para todas as funções, de (saúde física e mental) por Junta Médica Oficial 

do Município de Lagoa Santa – GO. 

Os documentos enumerados de “a” a “o” deverão ser entregues mediante fotocópia autenticada, 

juntamente com originais para serem digitalizados e os das letras “p” a “t” por seu original. 

 

     GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE LAGOA SANTA, Estado de Goiás, aos 16 

(dezesseis) dias do mês de março do ano de 2020. 

 

 

ADIVAIR GONÇALVES DE MACEDO 

Prefeito Municipal 


