
 

ORIENTAÇÕES E INFORMAÇÕES PARA POSSE  

Concurso Público – Edital nº 01/2018/CPCM 
 

 Nos termos do item 14.3.1. do Edital de Concurso Público nº 01/2018/CPCM, informamos 

a todos os interessados os procedimentos e demais condições para posse dos candidatos 

nomeados: 

1) A posse deverá ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da publicação oficial 

do ato de convocação, na sede da Câmara Municipal de Ponte Nova, na avenida Dr. 

Cristiano de Freitas Castro, 74, Chácara Vasconcellos, salvo para o candidato que houver 

requerido prorrogação do prazo, nos termos do art. 16 do Estatuto dos Servidores Públicos 

de Ponte Nova e item 14.3 do Edital. 

2) A posse pode ser prorrogada por até 30 (trinta) dias, que poderá ser efetuada mediante 

requerimento encaminhado por e-mail devidamente assinado pelo candidato nomeado 

(modelo disponível no portal da Câmara). Nesse caso, a data limite para posse ocorre 60 

(sessenta) dias após a publicação da Portaria de convocação (30 + 30). O requerimento de 

prorrogação deve ser apresentado antes de vencer o prazo de posse inicial, sob pena de 

preclusão e o candidato ter o ato de nomeação tornado sem efeito. 

3) A inspeção médica oficial (exame médico pré-admissional) será agendada pela Câmara de 

Ponte Nova, nos termos do artigo 17 do Estatuto, comunicando os candidatos por correio 

eletrônico e correspondência enviado pelos Correios, podendo a data ser reagendada na 

hipótese de requerimento de prorrogação do prazo para a posse. 

4) Conforme itens 13.1.1 a 13.1.10. do Edital do concurso, para a realização do Exame 

Médico Pré-Admissional o nomeado deverá apresentar documento de identidade, 

encaminhamento da Câmara e resultado dos seguintes exames, realizados às suas 

expensas: a) Hemograma completo; b) Contagem de plaquetas; c) Urina rotina; d) 

Glicemia de jejum. 

5) Os candidatos nomeados deverão ainda apresentar a documentação e as declarações 

constantes dos itens 4.1 e 14.4 do Edital do Concurso Público como requisito para a 

posse, conforme modelos disponíveis no portal da Câmara. 

6) Os candidatos serão notificados pessoalmente dos termos dessa orientação, de acordo 

com o ato de nomeação. 

Ponte Nova, 7 de junho de 2019 

 

 

Ana Maria Ferreira Proença 
Presidente 


