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INSTRUÇÃO NORMATIVA 

SRH No. 001/2015 — VERSÃO 01.00 
ADMISSÃO DE PESSOAL EM CARGO EFETIVO 

UNIDADE RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO 

I. FINALIDADE 

A presente instrução Normativa dispõe sobre o procedimento de admissão 

de pessoal em cargo efetivo mediante concurso público, estabelecendo 

rotinas no âmbito do Município. 

II. ABRANGÊNCIA 

Abrange toda à Administração Direta do Município de João Neiva.  

III. CONCEITOS  

Para efeitos desta normativa consideram-se as seguintes terminologias: 

1. Admissão: é o ingresso de servidor nos quadros da Administração 

Pública. A admissão para o cargo público compreende a nomeação, a 

posse e o exercício; 

2. Cargo Público: conjunto de atribuições e responsabilidades previstas 

na estrutura organizacional, que devem ser cometidas a um servidor, 

criados por lei, 'com denominação própria e retribuição paga pelos 

cofres públicos, para provimento em caráter efetivo, regido pelo 

Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Municipais; 

3. Concurso Público: é o meio utilizado pela Administração para 

selecionar, impessoal e igualitariamente, candidatos a cargos ou 

empregos públicos, exceto os cargos em comissão declarados em lei 

de livre nomeação. 0 concurso público  sera  de provas ou provas de 

títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou 

emprego, na forma prevista em lei  (art.  37, II, CF/88, com a redação 

dada pela Emenda Constitucional no 19/98); 

4. Convocação: é o ato por meio do qual a Administração convoca 
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candidatos aprovados em concurso público para comparecerem ao 

órgão ou entidade a fim de satisfazer exigências previstas em edital; 

5. Exercício: é o efetivo desempenho das atribuições do cargo, 

portanto, marco de inicio do desempenho legal das funções do 

servidor e da aquisição do direito à contagem de tempo de serviço e 

contraprestação pecuniária devida pelo Poder Público; 

6. Nomeação: é uma das formas de provimento de cargo público por 

meio de ato da autoridade competente, respeitados a ordem de 

classificação dos habilitados em concurso público e o prazo de 

validade do certame; 

7. Posse: é o ato de aceitação expressa das atribuições, deveres e 

responsabilidades inerentes ao cargo público, com o compromisso de 

bem-servir, formalizado com a assinatura do termo próprio pelo 

empossando ou por seu representante especialmente constituído para 

este fim; 

8. Provimento: é o ato pelo qual o servidor público é investido no 

exercício do cargo ou emprego público; 

9. Regime Jurídico: é o conjunto de normas e princípios jurídicos que 

regem determinada matéria. 0 servidor público efetivo é regido pela 

Lei Municipal no 0770/1997, que dispõe sobre o Estatuto dos 

Servidores Municipais de João Neiva; 

10. Servidor Público: é a pessoa física legalmente investida em cargo 

ou emprego público que presta serviço ao Município, com vinculo 

empregaticio e mediante remuneração paga pelos cofres públicos; 

11. Quadro Pessoal: é o conjunto de cargos de carreira e cargos 

isolados de uma entidade da Administração municipal. 

IV. BASE LEGAL 

0 fundamento jurídico encontra respaldo nos seguintes ordenamentos 

jurídicos: 

1. Constituição Federal de 1988; 

2. Lei Municipal no 0770/1997 - Regime Jurídico Único dos Servidores 
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Públicos do Município de João Neiva; 

3. Titulo II, Capitulo II, Seção VI da Lei Orgânica Municipal. 

V. RESPONSABILIDADES 

1. Do Prefeito Municipal: 

1.1 Autorizar o concurso público para preenchimento de vagas 

de necessidade permanente para Administração Pública; 

1.2 Homologar/prorrogar o concurso público; 

1.3 Convocar e nomear os candidatos aprovados em concurso; 

1.4 Tornar sem efeito as nomeações/convocações dos 

candidatos que não satisfazem as condições estabelecidas 

na Lei especifica do cargo, bem como do edital e demais 

legislações pertinentes; 

1.5 Designar, através de Portaria, a Comissão de Concurso 

Público, onde o presidente deverá ser o Secretário 

Municipal responsável pelo concurso; 

1.6 Homologar os pareceres de indeferimento e tornar sem 

efeito, emitidos pela comissão. 

2. Da Secretaria Municipal de Administração e Recursos 

Humanos: 

2.1 Promover a divulgação e implementação dessa Instrução 

normativa, mantendo-a atualizada, orientando as unidades 

executoras e, supervisionar sua aplicação; 

2.2 Promover discussões técnicas com as unidades executoras 

e com a unidade responsável pela coordenação de controle 

interno, para definir as rotinas de trabalho e os respectivos 

procedimentos de controle que devem ser objetivo de 

alteração, atualização ou expansão; 

2.3 Caso necessário, contratar instituição, pessoa física ou 

jurídica, para aplicação do concurso público e/ou 

elaboração das provas; 

3. Da Comissão de Concurso Público: 
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3.1 Organização e acompanhamento de todas as etapas do 

concurso; 

3.2 Dar ciência ao Prefeito Municipal do andamento do 

concurso, bem como do resultado final para que, querendo, 

convoque, nomeie e torne sem efeito as 

convocações/nomeações; 

3.3 Organizar os documentos que deverão ser encaminhados 

ao Tribunal de Contas do Estado do Espirito Santo; 

3.4 Observar e cumprir as exigências legais e o edital que rege 

o concurso público. 

4. Do Recursos Humanos: 

4.1 No ato da posse verificar se foram atendidos os requisitos 

para admissão; 

4.2 Disponibilizar ao Tribunal de Contas do Estado do Espirito 

Santo os processos de admissão de pessoal; 

4.3 Observar e cumprir as exigências legais e o edital que rege 

o concurso público. 

5. Da Controladoria Geral do Município: 

5.1 Prestar apoio técnico na fase de elaboração das Instruções 

Normativas e em suas atualizações; 

5.2 Através de atividade de Auditoria Interna, avaliar a eficácia 

dos procedimentos de controle inerentes a cada Sistema 

Administrativo, propondo alterações para aprimoramento 

dos controles ou mesmo a formatação de novas Instruções 

Normativas; 

5.3 Organizar e manter atualizado o manual de procedimentos, 

de forma que contenha sempre a versão vigente; 

5.4 Em atenção ao Principio da Publicidade, proceder de modo 

a dar publicidade de todas as Instruções Normativas, seja 

por meio digital ou manual. 

VI. PROCEDIMENTOS 
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1. A nomeação para cargo efetivo depende da prévia habilitação em 

concurso público de provas e titulo, obedecidos a ordem de 

classificação e o prazo de sua validade. 

2. A nomeação  far-se-6 em caráter efetivo, quando se tratar de 

cargo de carreira. 

3. A posse dar-se-á com a assinatura, pela autoridade competente e 

pelo empossado, do respectivo termo, no qual deverão constar 

as atribuições, os deveres, as responsabilidades e os direitos 

inerentes ao cargo ocupado, que resultarão aceitos, com 

compromisso de bem servir. 

3.1 A posse ocorrerá no prazo de até 30 (trinta) dias contados 

da publicação do ato de provimento; 

3.2 0 prazo para a posse poderá ser prorrogado por até 30 

(trinta) dias, mediante requerimento do interessado e a 

critério da Administração; 

3.3 0 prazo para a posse em cargo de carreira, de concursado 

investido em mandato eletivo ou licenciado, será contado a 

partir do término do impedimento, exceto no caso de 

licença para tratar de interesses particulares ou por motivo 

de deslocamento do cônjuge, quando a posse deverá 

ocorrer no prazo previsto no § 40, Seção  III, Art.  19, da Lei 

Municipal 770/97; 

3.4 A posse poderá ser concedida mediante apresentação de 

procuração especifica, por instrumento público; 

3.5 Somente haverá posse nos casos de provimento por 

nomeação; 

3.6 No ato da posse, o servidor apresentará, obrigatoriamente 

as declarações, documentos e exames que constam nos 

anexos desta Instrução Normativa; 

3.7 Será tornado automaticamente sem efeito o ato de 

provimento sem a posse não ocorrer nos prazos previstos 

nos itens 3.1, 3.2 e 3.3 do item 3. 

(D- 
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4. Só poderá ser empossado aquele que, em inspeção médica 

oficial, for julgado apto física e mentalmente para o exercício do 

cargo. 

5. Exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo. 

5.1 É de 15 (quinze) dias o prazo para o servidor entrar em 

exercício, contados da posse; 

5.2 Será exonerado o servidor empossado que não entrar em 

exercício nos prazos previstos nos itens 3.1 e 3.2 deste 

artigo; 

5.3 Compete ao Secretário Municipal ou chefia imediata para 

onde for designado o servidor dar-lhe o exercício. 

6. 0 inicio, a suspensão, a interrupção e o reinicio do exercício 

serão registrados no assentamento individual do servidor. 

6.1 Ao entrar em exercício, o servidor apresentará ao órgão 

competente os elementos necessários ao seu 

assentamento individual, bem como tem o dever de 

atualizar seus dados. 

7. A realização do concurso público será vinculada: 

7.1 As leis de criações de cargos e suas respectivas alterações; 

7.2 A prévia de dotação orçamentária; 

7.3 Ao edital do concurso público. 

8. Compete a Secretaria Municipal responsável pela realização do 

concurso público: 

8.1 Caso necessário, iniciar processo licitatório para contratar 

empresa para elaboração e realização do concurso; 

8.2 Solicitar ao Chefe do Poder Executivo, autorização para o 

concurso público, bem como informar justificadamente a 

necessidade da quantidade de vagas e ainda nomeação de 

Comissão organizadora de Concurso Público; 

8.3 Realizar levantamento em conjunto com o Recursos 

Humanos da Secretaria Municipal de Administração da 

quantidade de vagas exigentes para cada cargo; 

&- 
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8.4 Adotar as medidas cabíveis quanto a dotação 

orçamentária; 

8.5 Determinar o local de trabalho do servidor somente após 

todos os procedimentos de admissão; 

8.6 Após a homologação do resultado final, informar 

oficialmente ao Recursos Humanos da Secretaria Municipal 

de Administração a quantidade de cada cargo que será 

convocado/nomeado, com prévia autorização do Prefeito 

Municipal; 

8.7 Apoiar o Recursos Humanos da Secretaria Municipal de 

Administração quando dá necessidade de pessoal para 

realização das admissões. 

9. 0 candidato convocado/nomeado pelo Diário Oficial, e/ou  site  da 

Prefeitura Municipal de João Neiva e no  site  da Empresa 

realizadora do concurso, deverá comparecer perante 6 Comissão 

Organizadora do Concurso Público e buscar a lista de 

documentos e exames necessários. 

9.1 Compete à Comissão Organizadora do Concurso Público o 

recebimento e avaliação dos documentos necessários 6 

investidura, bem como elaboração de parecer de 

indeferimento de não preenchimento dos requisitos para a 

posse dispostos na Lei Municipal no 0770/97, e emissão de 

ato de tornar sem efeito por tal motivo. 

10. Se forem satisfeitas as condições exigidas na legislação 

municipal, a Comissão confeccionará termo de posse e 

encaminhará para o Recursos Humanos da Secretaria Municipal 

de Administração para inicio dos procedimentos de admissão. 

11. 0 Concurso público deve obedecer aos Princípios Constitucionais 

e a Lei Municipal no 0770/97. 

VII. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

1. Os esclarecimentos adicionais a respeito desta Instrução 

(1? 
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Normativa poderão ser obtidos junto à Controladoria Geral do 

Município que, por sua vez, por meio de procedimento de 

controle, aferirá a fiel observância de seus dispositivos por parte 

de diversas unidades da estrutura organizacional. 

2. Todos os servidores das Unidades Executoras deverão cumprir as 

determinações e atender aos dispositivos constantes nesta 

Instrução Normativa. 0 servidor público que descumprir as 

disposições desta Instrução Normativa ficará sujeito â 

responsabilização administrativa. 

3. 0 descumprimento do previsto os procedimentos aqui definidos 

será objeto de instauração de processo administrativo para 

apuração das responsabilidades da realização do ato contrário as 

normas instituidas. 

4. Os termos contidos nesta Instrução Normativa, não eximem a 

observância das demais normas pertinentes que deverão ser 

respeitadas por exigência legal. 

5. Casos omissos desta normativa serão tratados pela Secretaria 

Municipal de Administração, a quem cabe prestar 

esclarecimentos a respeito deste documento com anuência da 

Controladoria Geral do Município. 

6. Esta Instrução Normativa deverá ser atualizada sempre que 

fatores organizacionais, legais ou técnicos assim o exigirem, com 

o objetivo de promover a melhoria continua. 

7. Integram esta instrução normativa os anexos de I a V, que 

constam as documentações, declarações necessárias, bem como 

uma ordem de seguimento das fases por parte de cada setor. 

8. Esta Instrução Normativa entra em vigor a partir da data de sua 

publicação. 

João Neiva/ES, 30 de setembro de 2015. 
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ANEXO I 

I. Relação de Exames Admissionais: 

1. Hemograma completo; 

2. Exame E.P.F (fezes); 

3. Exame Oftalmológico (com laudo); 

4. Tipagem sanguínea; 

5. VDRL; 

6. EAS (urina); 

7. Glicemia (em jejum); 

8. RX de Coluna Lombar com preparo e Tórax P.A. (com laudo); 

9. Avaliação Psicológica (com laudo); 

10.Avaliação Cardiológica (Eletrocardiograma - com Laudo); 

11.Avaliação Clinica (Médico do Trabalho - ASO).  

IL  Documentos Exigidos (cópias): 

1. Atestado de Saúde Ocupacional - Admissional (com data do dia que 

começou a trabalhar); 

2. Ter 18 (dezoito) anos; 

3. 02 (duas) fotos 3x4; 

4. Certidão de Nascimento ou Casamento; 

5. Certidão de Nascimento dos filhos até 21 (vinte e um) anos; 

6. Cadastro de Pessoa Física - CPF; 

7. Carteira de Identidade -  CI;  

8. Titulo Eleitoral; 

9. Comprovante da última Eleição; 

10.Certificado de Reservista; 

11.Carteira Nacional de Habilitação (pré-requisito, conforme edital); 

12.0pção por Conta Corrente ou Conta Salário (cópia cartão conta 

corrente - Banco do Brasil, Banestes, Caixa Econômica Federal); 

13.Declaração de quitação da Justiça Eleitoral (em caso de perda do 

item 9); 
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14.Comprovante de Escolaridade exigido para o cargo (pré-requisito, 

conforme edital); 

15.Carteira de Trabalho: Página da Foto e da Qualificação Civil; 

16.Comprovante de Residência; 

17.Cópia da Carteira do Conselho Regional (pré-requisito conforme 

edital); 

18.N úmero do PIS ou Pasep. 
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ANEXO II 

DECLARAÇÃO DE BENS 

Eu, 	 , portador(a) da Carteira 

de Identidade no. 	  servidor(a) público da 

Prefeitura Municipal de João 	 Neiva para o Cargo de 

	 , nomeado(a) por meio do Decreto 

de Pessoal no.   	, DECLARO, para os devidos fins: 

1. Que possuo os seguintes Bens: 

Por ser verdade, firmo a presente declaração. 

João Neiva - ES, 	de 	 de 

Assinatura do servidor(a) 
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ANEXO  III  

DECLARAÇÃO DE ACÚMULO LEGAL OU NÃO ACÚMULO  

Eu, 	 , portador(a) da Carteira 

de Identidade no. 	  servidor(a) público da 

Prefeitura Municipal de João 	 Neiva para o Cargo de 

	 , nomeado(a) por meio do Decreto 

no.   	, DECLARO, para os devidos fins: 

1. ( ) Que NÃO exergo outro cargo, emprego ou função pública; 

2. ( ) Que exergo outro cargo, emprego ou função pública, com local e 

carga horária discriminados: 

Por ser verdade, firmo a presente declaração. 

João Neiva - ES, 	de 	 de 

Assinatura do servidor(a) 
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ANEXO IV 

DECLARAÇÃO DE PARENTESCO 

Eu, 	 , RG 	  

CPF 	  DECLARO, para todos os efeitos legais, que 

por ser expressão fiel da verdade, firmo a presente Declaração, 

assumindo as consequências civis, penais e administrativas sobre eventual 

falsidade do que for relatado. É cônjuge, companheiro ou parente em 

linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da 

autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica, investido 

em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo 

em comissão ou de confiança, ou ainda, de função gratificada na 

Administração Pública direta ou indireta, compreendido ajuste mediante 

designações reciprocas (Súmula Vinculante no 13 - STF): 

1. ( ) NÃO 

2. ( ) SIM 

Em caso positivo, apontar: 

Nome: 	  

Cargo: 	  

Relação de parentesco: 	  

Nome: 	  

João Neiva - ES, 	de 	 de 

Assinatura do servidor(a) 

&) 

/ 
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ANEXO V 

SOLICITAÇÃO DE VALE TRANSPORTE  

Jo-6o Neiva - ES, 	de 	 de 	 

Ao Departamento de Recursos Humanos 

Prefeitura Municipal de João Neiva 

Venho requerer 	 passagens no percurso de 	  

X 	  referentes ao mês de 	 de 

	, da empresa 	  

Nome: 	  

Assinatura: 	  
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