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CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO EFETIVO E CADASTRO DE RESERVA DA GUARDA CIVIL 
MUNICIPAL DE FRONTEIRA DE BONFIM 

CONCURSO PÚBLICO 001/2019 
EDITAL Nº 026 

 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA CADASTRO 
 

 

O Prefeito do Município de Bonfim, RR, Sr. JONER CHAGAS, no uso de 

suas atribuições legais, CONVOCA os candidatos, que receberão o Treinamento na Academia 

conforme Edital publicado no Diário Oficial Municipal no dia 19/02/2020, edição 1081, para 

entrega de documentos. 

1. O candidato convocado deverá responder à Divisão de Recursos Humanos da Prefeitura 

Municipal de Bonfim, nos dias 27 e 28 fevereiro de 2019, para entrega dos documentos conforme 

ANEXO I. Deverá ser entregue no Setor de Recursos Humanos, vinculado à Secretaria de 

Administração, situada à Rua Av. Rodrigo Jose da Silva, nº 37 – Centro, CNPJ. 04.056.214/0001-

30, CEP: 69380-000 – Bonfim – RR. 

1.1 Caso o candidato não tenha interesse em REALIZAR o treinamento e assumir o cargo, deverá 

entregar o Termo de Aceite com sua desistência para o Setor de Recursos Humanos, para que a 

Administração tenha conhecimento e possa dar continuidade aos trâmites de convocação. O não 

comparecimento na data acima indicada corresponderá a ausência de interesse em assumir o 

cargo, resultando na desistência tácita do candidato convocado à nomeação e posse. 

1.2 Em ato contínuo e, no mesmo período indicado no item 1. O candidato convocado deverá 

apresentar à Divisão de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Bonfim declaração quanto 

ao exercício ou não de outro cargo/emprego ou função pública e quanto ao recebimento de 

proventos de aposentadorias e/ou pensões, sob as penas da Lei (disponibilizada pelo Setor de RH) 

 

Bonfim-RR 21 de fevereiro de 2020 

 

 

 

JONER CHAGAS 

Prefeito Municipal de Bonfim/RR 
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ANEXO 
 

 

Documentos Necessários para posse: 

a) 02 (duas) fotos 3x4 (recente e colorida); 

b) 02 (duas) fotocópias do documento de identidade com fotografia, acompanhada do original; 

c) 02 (duas) fotocópias do Título de Eleitor, acompanhado do original; 

d) 02 (duas) fotocópias da Declaração de quitação com as obrigações eleitorais; 

e) 02 (duas) fotocópias do Cadastro Nacional de Pessoa Física (CPF), acompanhada do original; 

f) 02 (duas) fotocópias da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) AB, acompanhada do original 

(se tiver); (obrigatório para o cargo de motorista) 

g) 02 (duas) fotocópias do PIS/PASEP; 

h) 02 (duas) fotocópias de certidão de nascimento ou de casamento; 

i) 02 (duas) fotocópias do Certificado de Reservista ou de Dispensa de Incorporação, para 

candidatos do sexo masculino, acompanhada do original; 

j) 02 (duas) fotocópias do comprovante de residência, acompanhada do original; 

k) 02 (duas) fotocópias da certidão de nascimento dos dependentes (filhos menores de 21 anos, 

solteiros), se for o caso; 

l) * declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo/emprego ou função pública e quanto ao 

recebimento de proventos de aposentadorias e/ou pensões, sob as penas da Lei (disponibilizada 

pelo Setor de Recursos Humanos); 

m) 02 (duas)declarações de imposto de renda -IRRF atualizada até a data da posse ou para os 

isentos de IRRF, entregar declaração informando bens e renda; 

n) declaração Quitação com a Receita Federal; 

o) 02 (duas) fotocópias do comprovante de escolaridade mínima exigida, conforme requisito para 

o cargo escolhido, disposto no Edital do Concurso; 

p) 02 (duas) fotocópias do Registro Profissional no órgão de classe, se for o caso; 

q) extrato analítico emitido pelo INSS, atestando o recolhimento previdenciário de função ou 

cargo público; 

r) 02 (duas) vias da certidão criminal negativa: Justiça Federal; 

s) 02 (duas) vias da certidão criminal negativa: Justiça Estadual; 

t) 02 (duas) vias da certidão criminal negativa: Justiça Eleitoral; 

u) 02 (duas) vias da certidão criminal negativa: Polícia Civil; 

v) 02 (duas) vias da certidão criminal negativa: Polícia Federal; 

x) cópia do cartão da conta bancária. 

* documentos expedidos pela Prefeitura Municipal de Bonfim 

 

Conta Corrente: _______________ AGÊNCIA _______________ 

Banco ______________________ 

Nome do Candidato:_____________________________________________________________ 

Endereço: 

_______________________________________________________       n°._________________ 

 

 


