PORTEIRAS
· 1.1NIDOS CONSTRUINDO O FUTURO.

EDIT AL DE CONVOCAC.AO N° 003/2019

FABIO PINHEIRO CARDOSO, Prefeito Municipal de Porteiras,
Estado 00 Ceara, no uso de suas atribuicoes legais, etc., e de conformidade com
o contido no Edita I de Processo Seletivo Simplificado n° 001 /2018, emanado do
Municipio de Porteiras, RESOLVE:
I - CONVOCAR o(s) candidato(s) abaixo relacionado(s), aprovado
DE
ENTREGA
para
Seletivo
Processo
no
Simplificado,
(a)(s)
DOCUMENTA9.AO e ASSINATURA DE CONTRATO no cargo para qual foi
aprovado(a), que acontecera no dia de 23 de julho de 2019, das 8:00 as
16:00 horas, na sede da Prefeitura Municipal de Porteiras, Estado do Ceara,
no Setor de Pessoa!, situado na Rua Mestre Zuca, n°16, conforme
discriminado abaixo:
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CARGO - DENTISTA CEO •,,.
SETOR
NOME DO CANDIDATO (A)
Secretaria de Saude
Hilario Henrique Sidrim Moura de Figueiredo
Secretaria de Saude
Maria Gabriela Gomes Medeiros
··- ... ,.

.C.n,,

II - 0 (aHs) candidato(a)(s) deveratao) comparecer na sede da Prefeitura
Municipal de Porteiras, Estado do Ceara, em local, periodo e horario acima
estipulado, munidos dos seguintes documentos:
•

•
•
•
•
•
•
•

C6pia autenticada do Titulo Eleitoral, bem coma comprovante
de quitacao eleitoral expedido pelo Tribunal Regional Eleitoral
respectivo;
C6pia autenticada do Registro de Nascimento ou Casamento
Civil, conforme o caso;
C6pia autenticada do Certificado de Reservista para o(s)
candidato(s) do sexo masculino e comprovante de quitacao:
C6pia autenticada da Carteira de ldentidade;
C6pia autenticada do CPF;
C6pia do cadastro no PIS/PASEP se tiver;
C6pia autenticada da CTPS (Carteira de Trabalho);
Comprovar, atraves do respectivo atestado, fornecido por
medico do trabalho, aptidao ffsica e mental para o exercicio
das atribuicoes do cargo;
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•

•
•
•

•

•
•
•
•
•

Apresentar cornprovacao dos requisitos necessaria previsto no
Quadro de disponibilidade de vagas constantes no Anexo I do
Edital de Concurso Publico N° 001/2018 - escolaridade;
01 (uma) foto 3 x4 colorida, recente;
Certid6es Negativas Criminais expedidas pela Justica
Estadual, Federal e Eleitoral;
Declaracao de nae ter sofrido condenacao criminal com pena
privativa de liberdade transitada em julgado ou qualquer
condenacao incompativel com o cargo pretendido;
Declaracao de nao ter sido demitido, nos ultimas 5 (cinco)
anos do service publico par interrnedio de Processo
Administrative Disciplinar com a nota a bem do service
publico:
Apresentar comprovante de registro no conselho da categoria
devidamente atualizado;
Declara mediante termo, ter disponibilidade para curnprir a
carga horaria prevista no anexo I do edital de concurso publico
n°001/2018;
Declaracac atualizada de bens;
Declaracao de nae cumulatividade de cargos publicos:
C6pia(s) autenticada(s) da(s) certidao (6es) de nascimento de
filhos as houver;

Ill- 0 (a) (s) candidato (a) (s) que deixar de comparecer no dia e
hara acima indicado sera preterido do direito de contratacao.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Pa90 da Prefeitura Municipal de Porteiras, Estado do Ceara, aos 19
de Julho de dais mile dezenove (2019).
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