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DECRETO N. º 013, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2016. 

 
 
 

“Dispõe sobre a documentação a ser 

apresentada para investidura em cargo 
público municipal com base no Artigo 

7º da Lei Complementar nº 047 de 09 

de maio de 2011”. 

 
 
 

DIOGO ROBALINHO DE QUEIROZ - TITA, 

Prefeito Municipal de Paranaíba, Estado de Mato Grosso 
do Sul, usando das atribuições que lhe são conferidas 
por Lei. 
 

 

D E C R E T A: 
 
 

Art. 1º. A investidura em cargo público 

municipal exige a  apresentação dos seguintes 
documentos: 

 

I- Certidão de Nascimento ou Casamento; 
II- Comprovante de residência (conta de água, luz 
ou telefone); 
III- Certidão de Nascimento de Dependentes; 
IV- Carteira de Trabalho e Previdência Social; 
V- Certificado de Reservista ou Dispensa de 

Incorporação (somente para os candidatos do 
sexo masculino); 
VI- Carteira de Identidade - RG; 
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VII- Cadastro das Pessoas Físicas - CPF; 
VIII- Título Eleitoral e comprovante de estar quite 
com a Justiça eleitoral; 
IX- No caso de motorista ou operador de 
máquinas, apresentar a carteira de habilitação 
profissional exigida para o cargo; 

X- Comprovante de inscrição no PIS/PASEP (Não 
será exigido no caso de primeiro emprego); 
XI- Comprovante de Nível de Escolaridade exigido 
para o cargo (conforme exigência do edital); 
XII- Carteira do Conselho de Classe (conforme 
exigência do edital); 
XIII- Comprovante de número de conta bancária 
do Banco Santander; 

XIV- Certidão Negativa Criminal da Justiça 
Federal e Estadual; 
XV- 02 fotos 3x4 recentes; 
XVI- Comprovante de tempo de serviço, expedido 
pela Prefeitura Municipal de Paranaíba, se for o 
caso. 
 
§ 1º. Os itens I ao XII devem ser apresentados  

acompanhados de cópias simples. 

 
§ 2º. Os profissionais da Carreira do Magistério 

Municipal deverão apresentar o item XI acompanhado do 
histórico escolar.  

 
Art. 2º. O candidato deverá ainda apresentar os 

seguintes documentos: 
 
I - Declaração de bens (Anexo I); 

II- Declaração de não acúmulo ou de acúmulo de 
cargos (Anexo II); 
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III- Declaração de não acúmulo ou de acúmulo de 
aposentadoria (Anexo III); 

IV- Declaração de ciência do estágio probatório 
(Anexo IV); 

V- Formulário para escolha de preferência de 
primeira lotação (Anexo V). 

 
Parágrafo único - Caso o candidato apresente 

Declaração de acúmulo de cargos ou de aposentadoria, o 
Departamento de Recursos Humanos deverá encaminhar 
o processo à Comissão de Avaliação de Acúmulo de 
Cargos para parecer prévio.   

 

Art. 3º. O candidato deverá comparecer junto ao 

Departamento de Recursos Humanos, após a 
apresentação da documentação mencionada no artigo 1º 
e após parecer favorável da Procuradoria Jurídica do 
município, para agendamento da perícia médica. 

 
Parágrafo único - Para a realização da perícia 

médica, o candidato deverá comparecer de posse de todos 
os exames necessários, conforme seu cargo, de acordo 
com as Tabelas constantes do Anexo VI, bem como da 

guia médica, que será fornecida pelo Departamento de 
Recursos Humanos. 

 
Art. 4º. Só poderá ser empossado aquele que for 

julgado apto física e mentalmente para o exercício do 
cargo segundo laudo fornecido pela Junta Médica 
mencionada no art. 3º. 

 
Art. 5º. Este Decreto entrará em vigor na data de 

sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
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Paço Municipal “Prefeito Edú Queiroz 

Neves”, aos 19 dias do mês de fevereiro de 2016. 

 
 
 

DIOGO ROBALINHO DE QUEIROZ – TITA  

Prefeito municipal 
 
 

PUBLICADO E REGISTRADO na Secretaria 

Municipal de Administração na data supra. 
 
 
 

DENISE CAMARGO BENITEZ DE ALMEIDA 

Secretária Municipal de Administração 
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ANEXO I 
                           (Decreto n.º 013, de 19 de fevereiro de 2016) 

 

DECLARAÇÃO DE BENS 
 

 

Eu,__________________________________________________________________, nacionalidade 

_______________, estado civil _____________, residente e domiciliado (a) à 

______________________________________________, nº ______, nomeado para posse em 

concurso público, para o cargo de 

___________________________________________________, na Prefeitura Municipal de 

Paranaíba-MS;  

 

(   ) apresento cópia de minha declaração de bens junto à Receita Federal do Brasil 

ano __________. 

 

(      ) declaro que possuo os seguintes bens patrimoniais: 

Especificação:                                             Valor: 

 
_____________________________________          ____________________ 

_____________________________________          ____________________ 

_____________________________________          ____________________ 

_____________________________________          ____________________ 

_____________________________________          ____________________ 

_____________________________________          ____________________ 
 

                      Paranaíba-MS, ___ de _________________ de ________. 

 

_______________________________________________ 

      Assinatura 
 

RG _____________________________ 

                                   

CPF ____________________________ 

 

 
 

Paranaíba-MS, 19 de fevereiro de 2016. 

 

 

 
DIOGO ROBALINHO DE QUEIROZ - TITA 

Prefeito Municipal 
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ANEXO II 
                           (Decreto n.º 013, de 19 de fevereiro de 2016) 

 
DECLARAÇÃO DE NÃO ACÚMULO OU DE ACÚMULO DE CARGOS 

 

 

Eu,_____________________________________________________________, nacionalidade 

_______________, estado civil _____________, residente e domiciliado (a) à 

______________________________________________, nº ______, declaro para fins de posse 

em concurso público, sob penas da Lei, que: 

 

(  ) não exerço outro cargo, função ou emprego público na Administração Pública 

Direta, Indireta ou Funcional em qualquer outro ente do serviço público municipal, 

estadual ou federal. 

 

(      ) exerço outro cargo público, conforme descrição abaixo: 

Órgão: _____________________________________________________________________________ 

Cargo: ______________________________________________________________________________ 

Carga Horária: _____________________________________________________________________ 

Lotação: ____________________________________________________________________________ 

Horário de Trabalho: ________________________________________________________________ 

 
 

                      Paranaíba-MS, ___ de _________________ de ________. 

 

 

 

___________________________________ 
       Assinatura 

 

 

RG ____________________________ 

                                      
CPF ___________________________ 

 

 
Paranaíba-MS, 19 de fevereiro de 2016. 

 

 

 
DIOGO ROBALINHO DE QUEIROZ - TITA 

Prefeito Municipal 
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ANEXO III 
                           (Decreto n.º 013, de 19 de fevereiro de 2016) 

 
DECLARAÇÃO DE NÃO ACÚMULO OU DE ACÚMULO DE 

APOSENTADORIA 
 
 

Eu,_____________________________________________________________, nacionalidade 

_______________, estado civil _____________, residente e domiciliado (a) à 

______________________________________________, nº ______, declaro para fins de posse 

em concurso público, sob penas da Lei, que: 

 

(   ) não recebo quaisquer benefícios relativos à aposentadoria do Regime Geral de 

Previdência Social ou proventos decorrentes de aposentadoria de cargos ou empregos 

públicos. 

 

(  ) recebo proventos ou benefícios relativos à inatividade (aposentadoria), conforme 

descrição abaixo: 

Instituto:____________________________________________________________________________ 

Cargo: ______________________________________________________________________________ 

Modalidade: ________________________________________________________________________ 

 

                      Paranaíba-MS, ___ de _________________ de ________. 

 

 

 
___________________________________ 

   Assinatura 

 

RG ____________________________ 

                                     

CPF _______________________________ 
 

 

 

 

Paranaíba-MS, 19 de fevereiro de 2016. 
 

 

 

 

DIOGO ROBALINHO DE QUEIROZ - TITA 

Prefeito Municipal 
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ANEXO IV 
                           (Decreto n.º 013, de 19 de fevereiro de 2016) 

 
DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DO ESTÁGIO PROBATÓRIO 

 
 

Eu,__________________________________________________________________, nacionalidade 

_______________, estado civil _____________, residente e domiciliado (a) à 

______________________________________________, nº ______, declaro para fins de posse 

em concurso público, sob penas da Lei, que estou ciente que me sujeitarei ao estágio 

probatório por um período de três anos (art. 21 da Lei Complementar nº 47 de 09 de 

maio de 2011), durante o qual, anualmente, serei avaliado, conforme os ditames da 

legislação municipal.  

 Declaro ainda que, durante este período poderei usufruir apenas das licenças 

tipificadas nos artigos 113, 207 e seus parágrafos, 208 e 209 "caput" e parágrafo 

único da Lei Complementar nº 47 de 09/05/2011.  

 Declaro que, estou ciente da impossibilidade de exercer outra função diversa 

do cargo para o qual estou tomando posse, bem como ser cedido para outro órgão, 

durante o mencionado período.  

 Declaro mais e finalmente que, estou ciente que o estágio probatório ficará 

suspenso durante as licenças, ou caso assuma cargo em comissão ou afastamento e 

será retomando após o impedimento (art. 24 da Lei Complementar nº 47 de 09 de 

maio de 2011). 

                      Paranaíba-MS, ___ de _________________ de ________. 

 
 

____________________________________ 

       Assinatura 

 

 

 
RG ____________________________ 

                                     

CPF ___________________________ 
 

Paranaíba-MS, 19 de fevereiro de 2016. 

 
 

 

DIOGO ROBALINHO DE QUEIROZ - TITA 

Prefeito Municipal 
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ANEXO V 
                           (Decreto n.º 013, de 19 de fevereiro de 2016) 

 
FORMULÁRIO PARA ESCOLHA DE PREFERÊNCIA DE 

PRIMEIRA LOTAÇÃO 
 
 

Eu,__________________________________________________________________, nacionalidade 

_______________, estado civil _____________, residente e domiciliado (a) à 

______________________________________________, nº ______, declaro que, dentre as 

opções disponíveis para o cargo que assumo, escolho a lotação abaixo mencionada: 

 

Cargo:______________________________________________________________________________ 

Lotação:____________________________________________________________________________ 

 

 Declaro ainda que, estou ciente que esta primeira lotação não gera direito 

absoluto sobre lotação permanente no local escolhido, uma vez que o concurso 

realizado foi para o Município de Paranaíba (Carreira do Magistério Municipal ou 

Carreira da Saúde do Município). 

  

 
 
 

                      Paranaíba-MS, ___ de _________________ de ________. 

 

____________________________________ 

         Assinatura 

RG ____________________________ 
                                     

CPF ___________________________ 

 

 
 

Paranaíba-MS, 19 de fevereiro de 2016. 

 
 

 

DIOGO ROBALINHO DE QUEIROZ - TITA 

Prefeito Municipal 
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ANEXO VI 
                           (Decreto n.º 013, de 19 de fevereiro de 2016) 

                   (Alterado pelo Decreto n° 540/2019) 

 

Para a investidura em cargo público municipal, além das 

solicitações do Decreto nº 13/2016, deverá ser apresentado: 

I – laudo da realização de avaliação da saúde mental emitido por 

um psiquiatra; 

II - cartão de vacina atualizado (esquema vacinal completo). 

 

O exame toxicológico solicitado para o cargo de motoristas trata-se 

do exame toxicológico necessário para emissão e renovação da 

Carteira Nacional de Habilitação – CNH. 

 

As sorologias para hepatites serão marcadas da seguinte forma: 

I – HEPATITE A - ANTI HAV- IGM; 

II – HEPATITE B - HBsAg, ANTI- HBC TOTAL, ANTI- HBsAg;  

III - HEPATITE C - ANTI-HCV. 

 

 
TABELA DE EXAMES NECESSÁRIOS PARA PERÍCIA MÉDICA  

 

CARGOS EXAMES 
Administração e suporte de rede 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
Hemograma, Glicemia de jejum, 

Tipagem sanguinea, Rx da coluna 
cervical, torácica e lombo-sacra, US 

dos ombros, cotovelos e punhos 
(bilateral), avaliação oftalmológica 

Administrador de banco de 
dados 

 

Agente Administrativo 

 

Auditor de saúde Pública 

(Contador, Médico, Enfermeiro e 
Odontólogo) 

 

Gestor de conteúdo web 
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Advogado 
 

(acuidade visual) 

Engenheiro Civil 
 

Engenheiro Ambiental 
 

Engenheiro Elétrico 
 

Arquiteto 

 

Auditor fiscal de tributos 

 

Contador 

 

Fiscal de tributos Municipais 
 

Analista de controle interno 
 

Administrador 
 

Desenhista 
 

Auxiliar de Imprensa 

 

Músico Regente 

 

Artesão 

 

Almoxarife 
 

 
Hemograma, Glicemia de jejum, 

Tipagem sanguínea, Rx da coluna 
cervical, torácica e lombo-sacra, 

Técnico de Arquivo 

Fiscal de Obras e posturas Hemograma, Glicemia de jejum, 

Tipagem sanguínea, Rx da coluna 
cervical, torácica e lombo-sacra, 

Recepcionista 

 

Hemograma, glicemia de jejum, 

Tipagem sanguínea, Rx da coluna 
cervical, torácica e lombo-sacra 

 
Atendente 

 

Agente de área azul 

 

Hemograma, glicemia de jejum, 

Tipagem sanguínea, Rx da coluna 
cervical, torácica e lombo-sacra, 

avaliação oftalmológica (acuidade 
visual) 

 

Agente de Trânsito 
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Auxiliar de eletricista 
 

Hemograma, glicemia de jejum, 
Tipagem sanguínea, RX da coluna 
cervical, torácica e lombo-sacra, Us 

dos ombros, cotovelos e punhos 
(bilateral), avaliação oftalmológica 

(acuidade visual), ECG (para 
candidatos com idade igual ou 

superior a 45 anos) 
 

Eletricista 
 

Eletricista de Manutenção de 

veículos 

Hemograma, glicemia de jejum, 

Tipagem sanguínea, RX da coluna 
cervical, torácica e lombo-sacra, Rx de 

torax, Us dos ombros, cotovelos e 
punhos (bilateral), avaliação 

oftalmológica (acuidade visual), ECG 
(para candidatos com idade igual ou 

superior a 45 anos) 
 

Encanador Hemograma, glicemia de jejum,  
Tipagem sanguínea , Rx da coluna 

cervical, torácica e lombo-sacra, Us 
dos ombros, cotovelos e punhos 

(bilateral) 
 

Mecânico de veículos Hemograma, glicemia de jejum, 
Tipagem sanguínea, RX da coluna 

cervical, torácica, lombo-sacra e RX 
tórax, Us dos ombros, cotovelos e 

punhos (bilateral), avaliação 
oftalmológica (acuidade visual), ECG 

(para candidatos com idade igual ou 
superior a 45 anos) 

 

Pedreiro Hemograma, glicemia de jejum, 

Tipagem sanguínea, RX da coluna 
cervical, torácica, lombo-sacra e RX 

tórax, Us dos ombros, cotovelos e 
punhos (bilateral), avaliação 

oftalmológica (acuidade visual), ECG 
(para candidatos com idade igual ou 

superior a 45 anos), espirometria  
 

Pintor Hemograma, glicemia de jejum, 
Tipagem sanguínea, RX da coluna 

cervical, torácica, lombo-sacra e RX 
tórax, Us dos ombros, cotovelos e 
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punhos (bilateral), avaliação 
oftalmológica (acuidade visual), ECG 
(para candidatos com idade igual ou 

superior a 45 anos), espirometria  
 

Borracheiro Hemograma, glicemia de jejum,  

Tipagem sanguínea , RX da coluna 
cervical, torácica, lombo-sacra e RX 

tórax, Us dos ombros, cotovelos e 
punhos (bilateral), avaliação 

oftalmológica (acuidade visual) 
 

Topógrafo Hemograma, glicemia de jejum,  
Tipagem sanguínea,  RX da coluna 

cervical, torácica, lombo-sacra e RX 
tórax, Us dos ombros, cotovelos e 

punhos (bilateral), avaliação 
oftalmológica (acuidade visual) 

 

Coveiro Hemograma, glicemia de jejum, 

Tipagem sanguínea, RX da coluna 
cervical, torácica e lombo-sacra, Us 

dos ombros, cotovelos e punhos 
(bilateral),  RX de tórax, Espirometria. 

 

Cozinheiro Hemograma completo, glicemia de 

jejum, Tipagem sanguínea, 
coprocultura e parasitológico de fezes, 

RX da coluna cervical, toracica e 
lombo-sacra, US dos ombros, 

cotovelos e punhos (bilateral), VDRL, 
Sorologia para hepatite A, B e C 

 

Serviços Gerais Feminino e 
Masculino 

 

Hemograma completo, glicemia de 
jejum, Tipagem sanguínea, RX da 

coluna cervical, torácica e lombo-
sacra, Rx de torax, US dos ombros, 

cotovelos e punhos (bilateral), ECG 
(para candidatos com idade igual ou 

superior a 45 anos), Sorologia para 
hepatite B e C, VDRL 

 

Professores (Educação Infantil e 

Ensino Fundamental) 

Hemograma, glicemia de jejum, 

Tipagem sanguínea, avaliação 
oftalmológica (acuidade visual), RX da 

coluna cervical, torácica e lombo-
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sacra, US dos ombros, cotovelos e 
punhos (bilateral), Audiometria (com 
laudo) e Videolaringoscopia (com 

laudo), RX de torax 
 

Professor de Nível II (Educação 

Física) 

Hemograma completo, glicemia de 

jejum, Tipagem sanguínea, RX da 
coluna cervical, torácica e lombo-

sacra, 
 

Educador Social I e II Hemograma, glicemia de jejum, 
Tipagem sanguínea, avaliação 

oftalmológica (acuidade visual), RX da 
coluna cervical, torácica e lombo-

sacra, US dos ombros, cotovelos e 
punhos (bilateral) 

 

Monitor de Educação Infantil 

 
 

 

Hemograma, glicemia de jejum, 

Tipagem sanguínea, avaliação 
oftalmológica (acuidade visual), RX da 

coluna cervical, torácica e Lombo-
Sacra, US dos ombros, cotovelos e 

punhos (bilateral). 
 

Assistente Social  
Hemograma, glicemia de jejum, 

Tipagem sanguínea Turismólogo 

Psicólogo  

 

 

Hemograma, glicemia de jejum, 
Tipagem sanguínea, RX da coluna 

cervical, torácica e Lombo-Sacra 
Fonoaudiólogo 

 

Motorista de transporte 

escolares 
 

 

Hemograma, Glicemia de jejum, 
Tipagem sanguínea, avaliação 

oftalmológica (acuidade visual), 
Audiometria, Eletrocardiograma, 

Eletroencefalograma, Exame 
toxicológico 

 

Motorista de veículos leves e 

pesados 
 

Motorista de Ambulância 
 

Operador de maquinas leves e 
pesadas 

 

Vigia Hemograma, Glicemia de jejum, 
Tipagem sanguínea, Rx da coluna 
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cervical, torácica e lombo-sacra,  
avaliação oftalmológica ( acuidade 
visual) 

 

Gari Hemograma, Glicemia de jejum, 
Tipagem sanguínea, Rx da coluna 

cervical, torácica e lombo-sacra, Rx de 
Torax, US dos ombros, cotovelos e 

punhos (bilateral), Sorologia para 
hepatite A, B e C 

 

Agente de controle de endemias Hemograma, Glicemia de jejum, 

Tipagem sanguínea, Rx da coluna 
cervical, torácica e lombo-sacra, 

sorologia para hepatite A, B e C, 
VDRL, colinesterase plasmática 

Agente Comunitário de Saúde Hemograma, Glicemia de jejum, 
Tipagem sanguínea, Rx da coluna 

cervical, torácica e lombo-sacra, 
sorologia para hepatite A, B e C, 

VDRL 
 

Responsável CREAS 
 

Hemograma e Glicemia de jejum, 
Tipagem sanguínea 

Técnico Bibliotecário 

 

Hemograma, Glicemia de jejum, 

Tipagem sanguínea, Rx da coluna 
cervical, torácica e lombo-sacra 

Técnico de Laboratório 
 

 
Hemograma, Glicemia de jejum, 

Tipagem sanguínea, Rx da coluna 
cervical, torácica e lombo-sacra, 

sorologia para hepatite A, B e C, 
VDRL 

 

Farmacêutico Bioquímico 
 

Nutricionista Hemograma, glicemia de jejum, 

Tipagem sanguínea, VDRL, sorologia 
para hepatite A, B e C 

Técnico de Higiene Dental 

 

 

Hemograma, glicemia de jejum, 
Tipagem sanguínea, VDRL, sorologia 

para hepatite A, B e C, RX da coluna 
cervical, torácica e lombo-sacra, US 
dos ombros, cotovelos e punhos 

(bilateral) 

Auxiliar Odontológico 

 

Técnico de prótese dentária 

 

Dentista 

 

Cuidador Masculino e Feminino  
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 Hemograma, glicemia de jejum, 
Tipagem sanguínea, VDRL, sorologia 
para hepatite A, B e C, RX da coluna 

cervical, torácica e lombo-sacra 
 

Técnico de Enfermagem 

 

Auxiliar de Enfermagem 

 

Hemograma, glicemia de jejum, 

Tipagem sanguínea, VDRL, sorologia 
para hepatite A, B e C, RX da coluna 

cervical, torácica e lombo-sacra 
 

Enfermeiro  
 

 
Hemograma, glicemia de jejum, 

VDRL, Tipagem sanguínea, sorologia 
para hepatite A, B e C 

 

Enfermeiro ESF 

Médicos 

 

Hemograma, glicemia de jejum, 

Tipagem sanguínea, VDRL, sorologia 
para hepatite A, B e C 

 

Fiscal de Vigilância Sanitária 
(Enfermeiro, Farmacêutico, 
Médico Veterinário e 

Nutricionista) 
 

Hemograma, glicemia de jejum, 
Tipagem sanguínea, VDRL, sorologia 
para hepatite A, B e C, RX da coluna 

cervical, torácica e lombo-sacra 
 

Agente de Vigilância Sanitária 

 

Técnico de Segurança do 

Trabalho 

Hemograma, glicemia de jejum, 

Tipagem sanguínea, RX da coluna 
cervical, torácica e lombo-sacra 

 

Fisioterapeuta 

 

 

Hemograma, glicemia de jejum, 
Tipagem sanguínea, VDRL, sorologia 

para hepatite A, B e C, RX da coluna 
cervical, torácica e lombo-sacra, US 

dos ombros, cotovelos e punhos 
(bilateral) 

Hemograma, glicemia de jejum, 
VDRL, sorologia para hepatite A, B e 

C,  

Terapeuta Ocupacional 
 

 

Técnico Agrícola  Hemograma, glicemia de jejum, 
Tipagem sanguínea, colinesterase 
plasmática, TGO, TGP, RX da coluna 

cervical, torácica e lombo-sacra, 
avaliação oftalmológica (acuidade 

visual) 
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Medico veterinário Hemograma, glicemia de jejum, 
Tipagem sanguínea, VDRL, sorologia 
para hepatite A, B e C, sorologia para 

brucelose, colinesterase plasmática, 
TGO, TGP 

 


