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Nota
NOTA EXPLICATIVA
Em razão do não preenchimento de uma das
duas vagas para Odontólogo da 18º chamada
do Concurso Público/2011 do Edital 04/2014
do reaproveitamento, realizado no dia 21/05/
2014, por não terem preenchido os requisitos
obrigatórios, estamos chamando os candidatos
aprovados por ordem de classificação.
Na ocasião o preenchimento de uma das vagas
se deu pela classificada Nº 22 - Cacília
Maurício Nascimento, restando uma vaga.
O chamamento para vaga iniciará pela classificada Nº21 - Mariana Da Silva Fortunato para
a chamada normal, caso não compareça ou
desista da vaga os demais classificados serão
imediatamente reaproveitados respeitando a
ordem de classificação a partir do Nº23 Anderson Fernandes Felipe.
Laguna,23 de junho de 2014
ELIZANGELA BUCCI ANGELO VIEIRA
Secretária Municipal de Administração e
Serviços Públicos

Editais ADM
EDITAL Nº 05/2014
CONCURSO PÚBLICO/2011 18ª CHAMADA
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E
SERVIÇOS PÚBLICOS, Srª. Elizangela Bucci
Angelo Vieira, no uso de suas atribuições
legais e nos termos da legislação vigente,
torna público, através do presente Edital as
normas para PROVER a vaga pelos candidatos
classificados no Concurso Público Municipal/ 2011.
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DAS VAGAS - DOS CARGOS.
O presente edital tem por finalidade prover o
número de vagas dos cargos objeto do anexo
I deste Edital.
DA CONVOCAÇÃO
DOCUMENTAÇÃO DOS CARGOS DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O candidato classificado será convocado para
em dia e hora a serem fixados pela Secretaria
Municipal de Administração e Serviços Públicos, comparecer na sede administrativa da
Secretaria da Saúde sala de reuniões, situada
na esquina Travessa Antônio Maria, s/n –
Centro, ao lado do Centro Administrativo
Tordesilhas nas proximidades da Rodoviária
Municipal de Laguna, a fim de escolher vaga,
devendo se apresentar com documento de
identidade em que contenha sua fotografia e,
protocolo de inscrição.
A ordem de confirmação de vaga obedecerá
à ordem da classificação final, na forma do
Edital de Concurso Público – 2011.
A confirmação da VAGA ocorrerá após o
registro das informações do candidato na
ficha própria, conforme anexos II e III deste
Edital.
DA CARGA HORÁRIA
A jornada de trabalho respeitará as regras do
Edital de Concurso Público/2011, em
consonância com a Lei Complementar nº 136/
2006, Lei Complementar nº 140/06, Lei Complementar nº 221/2011e Lei Complementar
nº 229/2011.
DA CONFIRMAÇÃO DAS VAGAS – CARGOS
DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE
A confirmação de vaga ocorrerá de acordo
com a ordem de classificação, pelo próprio
candidato, obedecendo ao cronograma que
segue:
CARGO: ODONTÓLOGO
VAGA: 1
DATA DA APRESENTAÇÃO: 09/07/2014
HORÁRIO DA APRESENTAÇÃO: Das 13:00
às 15:00 HORAS
REAPROVEITAMENTO – A PARTIR das 15:00
HORAS

A confirmação de vaga dar-se-á para um único
cargo, de acordo com a classificação do
candidato, conforme sua habilitação específica.
DA DESISTÊNCIA DE VAGAS.
O candidato poderá desistir de sua vaga no
momento da confirmação de vaga, ou ainda,
no final do processo da chamada normal,
anterior ao início do processo de reaproveitamento das vagas.
Para a desistência de vaga, o candidato deverá
apresentar o requerimento de que trata o anexo
IV deste Edital.
DA AUSÊNCIA DO CANDIDATO
Em não comparecendo o candidato, para
escolha da vaga ou, confirmação da mesma,
será lavrado TERMO DE NÃO COMPARECIMENTO, conforme disposto no anexo V deste
Edital.
DO REAPROVEITAMENTO DAS VAGAS
Após a chamada de todos os candidatos
classificados previstos no calendário de
escolha ou de processo normal de chamada,
será feita uma nova chamada para possível
ocupação do saldo de vagas, inclusive aquelas
decorrentes de desistência.
A data e horário para o Reaproveitamento de
vagas são aquelas constantes no presente
Edital.
A ordem é a mesma do calendário da confirmação de vaga, assim como a ordem dos
classificados.
Os candidatos participantes do reaproveitamento são aqueles que por qualquer motivo
não escolheram no horário normal ou escolheram vagas e desistiram logo após o
término da chamada.
No reaproveitamento não é permitida a desistência de vagas escolhidas.
DO EXAME DE APTIDÃO
O exame de aptidão física e mental é requisito
essencial, para investidura, posse e exercício
do cargo.
O exame de aptidão física e mental será
realizado por médico dos quadros da Prefeitura Municipal de Laguna, sem custo ao
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candidato, ao qual, caberá apresentar os
exames identificados no anexo VI.
As datas para exame de aptidão física e mental serão divulgadas posteriormente.
DA INVESTIDURA – POSSE E EXERCÍCIO:
Concluídos os procedimentos de confirmação
de vaga e, do exame de aptidão física e mental serão publicados no Diário Oficial do
Município, o ato de nomeação.
A posse ocorrerá no prazo de até trinta (30)
dias, contados da publicação da nomeação,
observando-se a documentação do anexo VII
deste Edital.
O servidor empossado no cargo público para
o qual foi nomeado terá prazo de até dez
(10) dias, para entrar em exercício, contados
da data da posse.
Em se tratando de servidor que esteja na data
de publicação do ato de nomeação em alguns
dos casos de licença previstos em Lei, com
exceção da licença para tratar de assuntos
particulares ou, por outro motivo de afastamento legal, o prazo para início do exercício,
passará a ser contado, da data do término
daquele ato, devendo, entretanto, o servidor
nomeado, comprovar esta situação, nos
primeiros cinco dias úteis, após o respectivo
ato de nomeação.
A posse poderá ocorrer, mediante procuração
pública, com poderes específicos.
Será tornado sem efeito, o ato de nomeação/
provimento, se a posse não ocorrer no prazo
previsto.
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS.
A confirmação e o reaproveitamento de vaga
é ato pessoal, não podendo ser realizado por
procuração.
Após a posse e o início do exercício do cargo,
verificada a acumulação ilegal de cargos, será
dado ao servidor, oportunidade de opção por
um deles, devendo o mesmo, no prazo de até
quinze (15) dias, improrrogáveis, se manifestar acerca da opção, apresentando documento comprobatório do pedido de exoneração do outro cargo. Não havendo manifestação, o servidor será automaticamente exonerado do cargo provido em razão do Concurso Público – 2011.O candidato que não
apresentar a documentação especificada no
anexo VII deste Edital, ou de alguma forma
não esteja os mesmos conforme exigido terá
automaticamente tornada sem efeito sua
contratação, sendo eliminado da relação de
aprovados e classificados no Concurso /2011.
Os casos omissos serão resolvidos pela
Procuradoria Geral do Município, em conjunto
com a Secretaria de Administração e Serviços
Públicos, de acordo com as normas especificadas no Concurso Público /2011 e legislação
pertinente.
A Administração Municipal se resguarda no
direito, de a qualquer momento, ampliar o
número de vagas a serem providas, até o
número limite do Edital de Concurso Público
/2011 ou, na forma que Lei posterior regular,

Prefeitura Municipal de Laguna

Publicação Extraordinária Nº 545

Laguna, 23 de junho / 2014

bem como, prover os demais cargos não previstos no edital.
A Secretaria Municipal de Administração e
Serviços Públicos designará dois servidores,
para tratar dos fins a que se destina o presente
edital.
Este edital entra em vigor na data de sua publicação.

de inscrição ou carteira de identidade, e a
documentação anexa (exceto exames), para
confirmação de vaga no dia 09/07/2014, a
partir das 15:00hs.

Laguna, 23 de junho de 2014.
ELIZANGELA BUCCI ANGELO VIEIRA
Secretaria Municipal de Administração e
Serviços Públicos
Os ANEXOS I a VII deste Edital, encontram-se
publicados no final desta edição.

......................................................................

Convocações
CONVOCAÇÃO I
Convocamos a candidata classificada no Concurso/2011, MARIANA DA SILVA FORTUNATO, ao cargo de ODONTÓLOGO, (1 vaga)
para comparecer na Prefeitura Municipal de
Laguna, Secretaria da Saúde sala de reuniões,
na Travessa Antônio Maria, s/nº ao lado do
Centro Administrativo Tordesilhas, nas
proximidades da Rodoviária Municipal de
Laguna, provido do protocolo de inscrição
ou carteira de identidade e a documentação
abaixo, para confirmação de vaga no dia 09/
07/2014 das 13:00hs as 15:00hs.
Laguna,23 de junho de 2014.
ELIZANGELA BUCCI ANGELO VIEIRA
Secretaria Municipal de Administração e
Serviços Públicos
......................................................................
CONVOCAÇÃO II
Convocamos os candidatos classificados no
Concurso/2011, abaixo relacionados, para o
REAPROVEITAMENTO da vaga ao cargo de
ODONTÓLOGO (1 vaga), referente ao Edital
nº 04/2014 – 18ª Chamada, publicado no
Diário Oficial nº 519 de 25 de abril de 2014.
No reaproveitamento, os candidatos serão
chamados na ordem de classificação. O candidato que for chamado e não comparecer no
dia, hora e local de acordo com a convocação, será reclassificado como último da
relação homologada.
Comparecer na Prefeitura Municipal de Laguna, Secretaria de Saúde sala de reuniões,
situada na Travessa Antônio Maria, s/n –
Centro, ao lado do Centro Administrativo
Tordesilhas, nas proximidades da Rodoviária
Municipal de Laguna, provido do protocolo

23 - Anderson Fernandes Felipe
24 - Bruna Damasceno da Silva
25 - Kariny Ramos Felix
26 - Michelli Tinti Martins
27 - Joao Carlos Cabral Carpes
28 - Eduardo Fernandes Walter
29 - Renata de Souza Fagundes
30 - Henrique Vieira Medeiros
31 - Rodrigo Sales Cardoso
32 - Lena Marcia Monteiro Fiorilo Block
33 - Luiz Leopoldo Barreto de Souza
34 - Rafael Ribeiro de Roya
35 - Raquel Bomi Osorio
36 - Camila Gonçalves Savi
37 - Eduardo Correa Nunes
38 - Marcos Aurelio Henrique
39 - Mateus Carlos Goncalves Feltrin
40 - Adriana Correa
41 - Camila do Nascimento Brasil
42 - Bruna Cesar Melo
43 - Amanda Pelegrin Candemil
44 - Francisco Rosso Junior
45 - Leonardo Airton Coan Lima
46 - Paulo Roberto Bertholdi
47 - Suelen Soares Mendes
48 - Anyella Neri Modesto
49 - Diego Costa dos Santos
50 - Daniela Vieira Montini
51 - Carla Renata Radaelli Coelho
52 - Fabricio Crauss Rodrigues de Freitas
Laguna, 23 de Junho de 2014.
ELIZANGELA BUCCI ANGELO VIEIRA
Secretária Municipal de Administração e
Serviços Públicos
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