
 
 
 
 
 

ESTADO DO AMAPÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA 

SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO DE SANTANA 
COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS 

Avenida Santana nº 3525 Paraíso 
68928-060 Santana/AP 

E-mail: sttrans@santana.ap.gov.br 

EDITAL Nº 005/2019 – CONVOCAÇÃO PARA EXAMES 
DOCUMENTAL E MÉDICO 

 
O SUPERINTENDENTE DE TRANSPORTES E TRÂNSITO DE SANTANA, usando das 

atribuições legais que lhe são conferidas pelo Decreto Municipal nº 039/2017 – PMS e pelo 
Regimento Interno da Superintendência de Transportes e Trânsito de Santana, tendo em vista o 
Edital nº 01/2019 de Abertura, publicado no Diário Oficial do Município de Santana nº 863 em 
14 de junho de 2019; 

Considerando o Edital de Homologação do Resultado final do Concurso Público 
para preenchimento de vagas e formação de cadastro reserva da Superintendência de 
Transportes e Trânsito de Santana, publicado no DOM nº 886, de 03 de dezembro de 2019; 

RESOLVE: 

CONVOCAR os candidatos aos cargos de Nível Fundamental, Nível Médio e de 
Nível Superior, conforme cronograma estipulado no Anexo I deste Edital, aprovados no 
Concurso Público para o Quadro de Pessoal Efetivo da Superintendência de Transportes e 
Trânsito de Santana, destinado ao preenchimento das vagas previstas nos subitem 3.1 do Edital 
nº 01/2019 de Abertura, para participarem dos Exames Documental e Médico, bem como para 
a Matrícula no Curso de Formação do cargo de Agente de Fiscalização de Trânsito, de caráter 
eliminatório, nos termos dos itens 2 e 12 do Edital de Abertura. 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1 Os candidatos convocados deverão se submeter aos exames pré-admissionais, de 
caráter presencial e eliminatório, em conformidade com o Edital nº 01/2019, 
impreterivelmente no dia, local e horários estipulados no Anexo I deste Edital. 

1.2 Somente será investido em cargo público o candidato aprovado que for julgado apto e 
habilitado, após submeter-se aos exames pré-admissionais, de caráter eliminatório. 

2. DO EXAME DOCUMENTAL 

2.1 Os candidatos deverão apresentar-se na Superintendência de Transportes e Trânsito de 
Santana localizada na Avenida Santana nº 3525 Bairro Paraíso, nos dias e horários 
estipulados no cronograma constante no Anexo I deste Edital, com o formulário de 
entrega de documentos constante no Anexo II deste Edital, devidamente preenchido e 
com os originais e cópias dos seguintes documentos: 

a) Diploma de graduação acompanhado do histórico acadêmico expedido por Instituição 
de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação para o cargo de nível superior; 
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b) Registro de Classe no conselho competente, quando houver, bem como estar quite com 
as exigências legais do órgão fiscalizador, conforme disposto no Edital nº 01/2019; 

c) Certificado de Conclusão do ensino médio expedido por Instituição de ensino 
reconhecida pelo Ministério da Educação para os cargos de nível médio; 

d) Certificado de Conclusão do ensino fundamental expedido por Instituição de ensino 
reconhecida pelo Ministério da Educação para o cargo de nível fundamental; 

e) Registro Geral (RG); 

f) Título de eleitor e comprovante da última eleição ou certidão de quitação eleitoral 
expedida pela Justiça Eleitoral; 

g) Documento militar, se do sexo masculino; 

h) CPF e comprovante de inscrição e de situação de regularidade cadastral; 

i) 01 Fotografia recente 3x4; 

j) Declaração firmada pelo candidato da existência ou não de vínculo funcional com a 
União, Estados e Municípios, conforme modelo contido no Anexo III; 

k) Comprovante de residência atualizado (energia elétrica, água, telefone, etc.) no próprio 
nome, em nome dos pais, ou com declaração reconhecida de cedência de moradia, 
acolhida ou mesmo cópia do contrato de locação; 

l) Certidão negativa civil e criminal expedida pela Justiça Estadual e Justiça Federal no 
Estado do Amapá ou do Estado onde tenha residido o candidato nos últimos cinco anos; 

m) Comprovante de inscrição no PIS ou PASEP; 

n) Declaração de bens e valores que constituam patrimônio e, se casado (a), a do cônjuge, 
conforme modelo contido no Anexo IV; 

o) Declaração de não estar cumprindo ou ter sofrido, no exercício da função pública, 
penalidade por prática de improbidade administrativa, aplicada por qualquer órgão 
público ou entidade da esfera Federal, Estadual ou Municipal, conforme modelo contido 
no Anexo III; 

p) Declaração de não estar cumprindo sanção por inidoneidade, aplicada por qualquer 
órgão público ou entidade da esfera Federal, Estadual ou Municipal, conforme modelo 
contido no Anexo III; 

q) Comprovante de conta corrente; 

r) Laudo Médico que comprove a deficiência dos candidatos que se declararam com 
deficiência e usufruíram tempo adicional para realização da prova, devidamente 
assinado e carimbado pelo médico; 

s) Documentos comprobatórios de dependentes legais, caso houver. 

2.2 Não serão aceitos protocolos dos documentos exigidos. 

3. DO EXAME MÉDICO 

3.1 No momento da entrega dos documentos descritos nas alíneas “a” a “s”, o candidato 
aprovado receberá encaminhamento para apresentar-se à Junta Médica do Município, 
localizada na Avenida Santana nº 2913 Bairro Paraíso na Sede da Secretaria Municipal 
de Educação, no dia 7 de fevereiro de 2020, das 8h às 14h, a fim de se submeter a 
perícia médica, munido dos seguintes exames: 
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a) Exame parasitológico de fezes; 

b) Exame de urina – tipo I; 

c) Exame de sangue: Hemograma, VDRL, Colesterol total e frações, Triglicerídeos, Glicemia 
de Jejum, lipídios totais; 

d) Raios-X, Tórax com laudo assinado e carimbado por médico radiologista; 

e) Eletrocardiograma com laudo assinado e carimbado por médico cardiologista; 

f) Exame de sangue Beta-HCG para candidatos do sexo feminino; 

g) Tipo sanguíneo e fator RH (ABO+RH); 

h) Audiometria com laudo assinado e carimbado por médico otorrinolaringologista; 

i) Exame oftalmológico com laudo completo e avaliação senso cromático assinado e 
carimbado por médico oftalmologista; 

j) Laudo médico que comprove a deficiência dos candidatos que se declararam com 
deficiência e usufruíram tempo adicional para realização da prova, devidamente 
assinado e carimbado pelo médico. 

3.1.1 Se necessário, a Junta Médica solicitará exames complementares para dirimir 
eventuais dúvidas. 

3.1.2 Em todos os exames além do nome do candidato aprovado deverá constar, 
obrigatoriamente, a assinatura do profissional, com o respectivo carimbo, e o 
registro no órgão de classe específico do profissional responsável. 

3.1.3 Os candidatos que se declararem pessoa com deficiência deverão apresentar laudo 
especializado com detalhamento da deficiência declarada, cabendo à Junta Médica 
avaliar se a mesma é compatível com o desempenho da função para a qual prestou 
concurso. 

3.1.4 Após a análise dos documentos e dos exames médicos, os candidatos habilitados e 
aptos, respectivamente, serão nomeados. 

3.1.5 Será tornado inabilitado e/ou inapto nos Exames Documental e Médico, 
respectivamente, o candidato que deixar de apresentar qualquer documentação 
exigida ou não for apto na perícia médica, com exceção do Diploma de nível 
Superior e da declaração que comprove a inexistência de vínculo empregatício com 
a União, Estados e Municípios, os quais poderão ser apresentados até a data da 
posse. 

3.1.6 Os candidatos ausentes na convocação para os exames pré-admissionais serão 
eliminados. 

3.1.7 A ausência do candidato ou a não apresentação dos exames no período da 
convocação, implicará na eliminação do mesmo. 

4. DA NOMEAÇÃO 

4.1 Os candidatos considerados habilitados no exame documental e aptos na avaliação 
médica serão nomeados conforme o número de vagas existentes, respeitando-se as 
vagas reservadas às pessoas com deficiência. 

4.2 Perderão os direitos decorrentes do concurso público, não cabendo recurso, o 
candidato que: 
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4.2.1 Recusar a nomeação, ou, consultado e nomeado deixar de tomar posse ou entrar 
em exercício nos prazos estabelecidos pela legislação municipal vigente; 

4.2.2 Não aceitar as condições estabelecidas para o exercício do cargo pleiteado. 

4.3 É facultada à Superintendência de Transportes e Trânsito de Santana exigir dos 
candidatos nomeados, além da documentação prevista neste edital, outros 
documentos que julgar necessários. 

4.4 Os candidatos nomeados apresentar-se-ão para posse e exercício no cargo às suas 
expensas. 

5. DISPOSIÇÕES FINAIS 

5.1 As Etapas previstas neste Edital são de caráter eliminatório e serão presenciais, não 
sendo aceito sob nenhuma hipótese procurador nomeado para tal finalidade. 

5.2 Será excluído o candidato que: 

a) apresentar-se após o horário ou em horário diferente do que fora estabelecido, não se 
admitindo qualquer tolerância; 

b) apresentar-se em local e data diferente dos estipulados no Item 3 e Anexo I deste Edital; 

c) não apresentar documento Oficial que bem o identifique; 

d) ausentar-se do local durante a aplicação das Etapas sem que tenha sido dispensado; 

e) não devolver integralmente o material de aplicação das Etapa quando recebido; 

f) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento 
indevido. 

6.3 Motivará, ainda, a eliminação do candidato, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, a 
burla ou a tentativa de burla a quaisquer das normas definidas neste Edital ou a outras 
pertinentes aos comunicados, às Instruções ao Candidato ou às Instruções constantes dos 
testes ou exames, bem como o tratamento indevido e descortês a qualquer pessoa 
envolvida na aplicação. 

6.4 Será oportunizado ao candidato o prazo de 02 (dois) dias úteis para interposição de 
recurso junto ao protocolo da Superintendência de Transportes e Trânsito de Santana 
quanto as Etapas de Exame Documental e Médico, após a publicação do Resultado 
Preliminar. 

 

Santana, 9 de dezembro de 2019. 

 
 
 

JOSINEY PEREIRA ALVES 
Superintendente de Transportes e Trânsito de Santana 

Decreto nº 039/2017 – PMS 
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EDITAL Nº 005/2019 – CONVOCAÇÃO EXAMES DOCUMENTAL 
E MÉDICO 

 

ANEXO I 
 

CRONOGRAMA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA EXAME DOCUMENTAL 
 

DATA: 19/12/2019 HORÁRIO: 08H ÀS 14H 

CARG/ESPECIALIADE: 001 – SERVENTE 

CLASSIFICAÇÃO INSCRIÇÃO NOME 

1 0.231-11.109 MANOEL REIS PASTANA 

 

DATA: 19/12/2019 HORÁRIO: 08H ÀS 14H 

CARG/ESPECIALIADE: 002 – AGENTE DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO 

CLASSIFICAÇÃO INSCRIÇÃO NOME 

1 0.231-02.691 CLEBER TEIXEIRA BRANDAO 

2 0.231-10.023 PEDRO ALDO DE SOUZA NETO 

3 0.231-02.702 RENAN MONTEIRO DE AQUINO 

4 0.231-03.363 BRUNO BARBOSA DOS SANTOS 

5 0.231-10.986 PAULO EDUARDO MONTEIRO BAIA E SOUZA 

6 0.231-07.605 ELIEL DE SOUZA OLIVEIRA 

7 0.231-07.380 FRANCINOR SILVA MELO 

8 0.231-11.890 DAVID MAX SILVA DE NEGREIROS 

9 0.231-08.983 ALEX DERRUD BARBOSA GONÇALVES 

10 0.231-05.108 ADENICE PESSOA DOS SANTOS 

11 0.231-12.342 FABIULA DAMACENA LUZ 

12 0.231-03.537 MINERVAL FRANCISCO DE SOUZA NETO 

 

DATA: 19/12/2019 HORÁRIO: 08H ÀS 14H 

CARG/ESPECIALIADE: 003 – AGENTE ADMINISTRATIVO 

CLASSIFICAÇÃO INSCRIÇÃO NOME 

1 0.231-08.876 BENEDITO BRENDO QUEIROZ SANTOS 

2 0.231-04.757 ALEX DE MORAES TAVARES 

3 0.231-03.229 OZIEL DOS SANTOS LIMA 

 

DATA: 19/12/2019 HORÁRIO: 08H ÀS 14H 

CARG/ESPECIALIADE: 004 – AUDITOR FISCAL 

CLASSIFICAÇÃO INSCRIÇÃO NOME 

1 0.231-07.101 PATRIK FERREIRA OLIVEIRA 

 

DATA: 20/12/2019 HORÁRIO: 08H ÀS 14H 

CARG/ESPECIALIADE: 002 – AGENTE DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO 

CLASSIFICAÇÃO INSCRIÇÃO NOME 

13 0.231-02.790 LADISON PINHEIRO GOMES 

14 0.231-11.541 DIEGO ABREU DA SILVA 

15 0.231-13.369 MATEUS SOARES DE QUEIROZ 
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16 0.231-03.252 IZALINA DE SOUSA PINHEIRO 

17 0.231-08.684 LEONARDO DA COSTA BORGES 

18 0.231-06.005 WESLEN QUARESMA DE LIMA 

19 0.231-08.000 BRENDO SANTOS MONTEIRO 

20 0.231-10.798 WELLINGTON LOPES SILVA 

21 0.231-07.947 ALVARO DA SILVA LEITE 

22 0.231-11.239 ADEMÁRCIO BRASIL GUEDES 

23 0.231-03.756 JOANILSON SENA FERREIRA 

24 0.231-02.919 ROMANO DE SOUZA MARQUES 

25 0.231-11.194 FABIA SANTOS DE SENA 

26 0.231-03.218 LUIZ RONALDO SANTOS DOS SANTOS 

27 0.231-04.018 INGRID FERNANDES PEREIRA 

28 0.231-14.041 ERICK MACIEL STECKER 

 

Santana, 9 de dezembro de 2019. 

 
 
 

JOSINEY PEREIRA ALVES 
Superintendente de Transportes e Trânsito de Santana 

Decreto nº 039/2017 – PMS 
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EDITAL Nº 005/2019 – CONVOCAÇÃO PARA EXAMES 
DOCUMENTAL E MÉDICO 

ANEXO II 
Apresentar no ato do exame documental, preenchido com letra de forma. 

Anexar documentos dos dependentes: registro de nascimento, certidão de casamento, termo 
de guarda, etc. 

 
 

CADASTRO FUNCIONAL 
 
 

Nome:________________________________________________________________________ 

Cargo:________________________________________________________________________ 

Filiação: 

Pai:___________________________________________________________________________ 

Mãe:__________________________________________________________________________ 

Data do nascimento:_______________________Sexo:_________________________________ 

Nacionalidade:____________________________Nacionalidade:_________________________ 

Documento de Naturalização:_____________________________________________________ 

Estado Civil:______________________________Situação Militar:_________________________ 

Registro Geral nº__________________________CPF:__________________________________ 

Título de Eleitor nº_________________________Zona:___________Seção:_________________ 

Endereço residencial_____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Telefone residencial:_______________________Celular:________________________________ 

Outro contato:____________________________Comercial:_____________________________ 

E-mail:________________________________________________________________________ 

 

Declaração de Dependentes 
 

Nome                   Parentesco                Data de Nascimento 
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Santana, ______ de ____________ de ________. 
______________________________________________________________________________ 
Comprovante de entrega de documentos: 
Assinatura do Candidato__________________________________________________________ 

Servidor/STTRANS/PMS_________________________Data de Recebimento:____/_____/_____ 

 

 
Foto 3x4 
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EDITAL Nº 005/2019 – CONVOCAÇÃO PARA EXAMES 
DOCUMENTAL E MÉDICO 

ANEXO III 
 

DECLARAÇÃO 
 

Nome:____________________________________________________________________RG__
________________________________________, para fins de posse no cargo efetivo de 
________________________________________________________do Quadro de Pessoal da 
Superintendência de Transportes e Trânsito de Santana, nos termos da Lei nº 434/1999 – PMS 
e considerando a vedação de acumulação de cargos públicos, prevista no art. 37, inciso XVI, XVII 
da Constituição da República Federativa do Brasil e na Lei nº 753, de 26 de dezembro de 2006 e 
Súmula do TCU, bem como a proibição em participar de gerência ou administração de empresa 
privada, de sociedade civil, ou exercer o comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou 
comandatário prevista na mesma Lei, declaro para os devidos fins de direito: 

1 – VÍNCULO COM O SERVIÇO PÚBLICO 

Ocupa cargo, emprego ou função na administração pública direta, autárquica ou fundacional, 
em empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias ou sociedades 
controladas, direta ou indiretamente pelo Poder Público? 
       Não 
       Sim: Cargo/Emprego/Função:_______________________Categoria:___________________ 
Quadro de Pessoal:_____________________________Carga Horária Semanal:______________ 
Regime Jurídico:_______________________________Licenças ou afastamento em vigor 
(período e motivo):______________________________________________________________ 

2 – APOSENTADORIA/INATIVIDADE 

Percebe proventos de aposentadoria? 
       Não 
       Sim: desde:_____/________/______ referente ao Cargo Público de :___________________ 
________________________do Quadro de Pessoal de_________________________________ 

3 – OUTROS VÍNCULOS 

Participa de gerência ou administração de empresa privada, de sociedade civil ou exerce o 
comércio? 
       Não 
       Sim: especificar:_____________________________________________________________ 

Comprometo-me a comunicar à Superintendência de Transportes e Trânsito de Santana, 
qualquer alteração em minha vida funcional. 

E, POR FIM, DECLARO, QUE NÃO SOFRI PENALIDADE POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA OU 
SANÇÃO POR INIDONEIDADE, EM QUALQUER ÓRGÃO OU ENTIDADE DAS ESFERAS FEDERAL, 
ESTADUAL OU MUNICIPAL, QUE IMPOSSIBILITE O EXERCÍCIO DE CARGO PÚBLICO OU FUNÇÃO 
PÚBLICA E, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES CONSTANTES ACIMA SÃO A 
EXPRESSÃO DA VERDADE. 

Santana, ______ de ____________ de ________. 
 

___________________________________________________ 
Assinatura do Candidato (por extenso) 
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EDITAL Nº 005/2019 – CONVOCAÇÃO PARA EXAMES 
DOCUMENTAL E MÉDICO 

ANEXO IV 
 

DECLARAÇÃO 
 

Nome:____________________________________________________________________RG__
________________________________________, para fins de posse no cargo efetivo de 
________________________________________________________do Quadro de Pessoal da 
Superintendência de Transportes e Trânsito de Santana, nos termos da Lei nº 434/1999 – PMS 
e considerando as exigências contidas no Edital nº 01/2019 – STTRANS: 

1 – DECLARAÇÃO DE BENS 

Possui bens patrimoniais e valores gravados em meu nome, do meu cônjuge e de meus 
dependentes? 
       Não 
       Sim: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
Santana, ______ de ____________ de ________. 

 
 
 

___________________________________________________ 
Assinatura do Candidato (por extenso) 


