
ASSUNTO: Convocação de Cargo Efetivo 
 

Prezado(a) Senhor(a), 
 

Em decorrência de sua aprovação no Concurso Público realizado pela PMT, 
conforme o Edital n° 001/2016, publicado no DOM n° 1.916 de 10/06/2016, fica V. Sª, 
convocado (a) a comparecer na Sede da Empresa Teresinense de Processamento de 
Dados – PRODATER , localizado na Rua Firmino Pires, 379 Edifício Saraiva Center - 
Centro, objetivando tomar conhecimento das providências necessárias à contratação e 
ao exercício nos cargos de Analista Tecnológico e Assistente Tecnológico 
convocados(a) através das Portarias de convocação publicadas. 
 

Informamos ao convocado que deverá apresentar presencialmente dentro do 
prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data da publicação da convocação a seguinte 
documentação original e cópias: 

01. Declaração de não acúmulo de cargos (reconhecido firma); 
02. Declaração de cargos, empregos ou atividades de trabalho(reconhecido firma); 
03. Comprovante de escolaridade (certificado ou diploma) com 

histórico(reconhecido firma); 
04. CPF; PIS/PASEP(reconhecido firma); 
05. Registro Geral de Identidade(reconhecido firma); 
06. Certificado de Reservista (se masculino) (reconhecido firma); 
07. Título de eleitor(reconhecido firma); 
08. Certificado de quitação com a Justiça Eleitoral; 
09. Certificado de nascimento ou casamento(reconhecido firma); 
10. Comprovante de residência; 
11. Declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio; 
12. Declaração firmada pelo candidato de não haver sofrido no exercício 

profissional ou de qualquer função pública, penalidade disciplinar por prática de 
atos desabonadores ou condenação por crime ou contravenção (reconhecido 
firma);  

13. Certidão de antecedentes da Polícia Federal e da Polícia do Estado onde tenha 
residido nos últimos cinco anos, expedido no máximo há seis meses; 

14. 01 Fotografia 3x4(uma); 
15. Nº da conta do Banco do Brasil S/A para crédito de vantagens ou vencimentos 

com comprovante bancário. 
 

Além da documentação acima mencionada, deverão ser providenciados e fornecidos 
ao  IPMT os seguintes exames médicos: 

01. Hemograma; 
02. Glicemia de jejum; 
03. Sorologia para hepatite B e C; 
04. ECG; raio X do tórax; 
05. Exame oftalmológico (laudo);  
06. Atestado médico de saúde (assinado pelo médico do trabalho). 

 
A documentação médica citada deverá ser fornecida com a máxima urgência, sendo 
que só poderá ser autorizada a contratação daquele que for julgado apto física e 
mentalmente para o exercício do cargo. 
 


