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Cabixi          -             Rondônia 
 

    

EDITAL  N.º 009/2019          

        O Prefeito do Município de Cabixi, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por lei, convoca 

candidato aprovado no Concurso Público Municipal, realizado nos dias 27.09.2015 e 11.10.2015, na categoria abaixo relacionada, de 

acordo com o Edital n.º 005 /2015- Instituto Exatus da abertura de concurso e com resultado final publicado no Diário Oficial da AROM nº 

1575, de 10/11/2015, devidamente prorrogado pelo Decreto nº 173/2017, a se apresentar na Coordenadoria de Recursos Humanos no 

prazo de 30 (Trinta) dias a contar da Publicação deste, munido dos seguintes documentos: 

(em papel A4) 

o 02(duas) fotocópias autenticadas ou simples acompanhada da original da Cédula de Identidade; 
o 02 (duas) fotocópias autenticadas ou simples acompanhada da original do CPF; 
o 01(uma) fotocópia do Título de Eleitor; 
o Comprovante que está quite com a Justiça Eleitoral, podendo ser: 01 (uma) fotocópia do Comprovante de Votação, ou 

Certidão de Quitação, emitida pelo Tribunal Regional Eleitoral;  
o Fotocópia autenticada ou simples acompanhada da original da carteira de inscrição no Conselho competente – para os 

cargos de nível superior e técnicos; 
o Fotocópia autenticada ou simples acompanhada da original do Certificado de Reservista para candidatos do sexo 

masculino;  
o Fotocópia autenticada ou simples acompanhada da original da Certidão de Nascimento ou Casamento;  
o Fotocópia autenticada ou simples acompanhada da original da Certidão de Nascimento dos dependentes legais menores de 

14 anos; 
o Fotocópia autenticada ou simples acompanhada da original do Cartão de Vacina para os dependentes menores de 5 anos; 
o Original e cópia da Carteira Nacional de Habilitação (categoria exigida pelo cargo), para Motoristas, Operadores de 

Máquinas, fiscais e Agente de Endemias;  
o Certificado do Curso de Transporte Coletivo e Curso para Transporte Escolar – para motoristas de veículos pesados – 

ônibus (Original e Xerox);  
o Fotocópia do Comprovante de Residência, caso não esteja no nome do interessado, deverá ser apresentada Declaração 

original expedida pelo proprietário do imóvel;  
o 01(uma) fotocópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (página de identificação - frente e verso, página da última 

contratação e página seguinte em branco;  
o 01(uma) fotocópia do Cartão do PIS/PASEP;  
o Fotocópia autenticada ou simples acompanhada da original do Diploma ou Certificado de escolaridade com o devido 

reconhecimento pelo Ministério da Educação-MEC;  
o Prova de Quitação com a Fazenda Pública do Estado de Rondônia, expedida pela Secretaria de Estado de Finanças do 

Estado de Rondônia disponível no site: http://www.sefin.ro.gov.br ;  
o 02 (duas) vias originais da Certidão Negativa expedida pelo Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (disponível no site: 

http://www.tce.ro.gov.br ); 
o Duas vias originais de Declaração, com firma reconhecida, emitida pelo próprio candidato, informando se ocupa ou não 

outro cargo público. Caso ocupe, deverá apresentar também, Certidão expedida pelo órgão empregador informando a 
Carga Horária Contratual de Trabalho e Regime Jurídico;  

o Declaração de Bens e Rendas conforme IN 028/TCE-RO 2012 (via SIGAP);  
o Original das Certidões Negativas expedidas pelo cartório de Distribuição Cível e Criminal do Fórum da Comarca de 

residência do candidato no Estado de Rondônia ou da unidade da federação em que tenha residido nos últimos 5 (cinco) 
anos;  

o Certidão Negativa de Tributos Municipais – do município de Cabixi/RO, disponível no site: www.cabixi.ro.gov.br;  
o Uma fotocópia, se possuir, do comprovante de Conta salário ou corrente de Pessoa Física no Banco do Brasil; 
o Uma foto 3x4;  
o Certificado do Curso de Transporte Coletivo e Curso para Transporte Escolar – para motoristas de veículos pesados – 

ônibus (Original e Xerox);  
o Raio X total da coluna vertebral com laudo Ortopédico (baseada no exame geral do candidato e no Raio X (exceto para 

gestantes), apresentar apenas o laudo junto ao RH;) 
o 01(uma) fotocópia do documento ou exame que conste a Tipagem Sanguínea;  
o Fotocópia autenticada ou simples acompanhada da original de Atestado de aptidão Física e Mental. 
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Cabixi, 10 de maio de 2019. 
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