EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 008/2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA
Edital para convocação dos candidatos aprovados e cadastro de reservas do Processo Seletivo Público Simplificado para
contratação temporária e cadastro de reserva de Excepcional Interesse Público para atender as necessidades das Secretarias
Municipais de Educação, Saúde, Administração, Planejamento e Finanças, Infraestrutura e Serviços Públicos, Agricultura e
Desenvolvimento Rural, Desporto e Juventude e Trabalho, Desenvolvimento Social, Habitação e Segurança Alimentar.
A Prefeitura Municipal de Jaguaruana, através do Prefeito Municipal de Jaguaruana, Roberto Barbosa Moreira, no uso de
suas atribuições legais e em conformidade com o Edital nº 01/2017 - PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO,
publicado no site (www.jaguaruana.ce.gov.br) e flanelográfo deste órgão, RESOLVE CONVOCAR, na forma dos anexos deste
Edital, para preenchimento dos cargos vagos, conforme a ordem de classificação, a comparecer no paço municipal, situado a praça
Adolfo Francisco da Rocha, n.º 404, Bairro Centro, na data de 14/03/2017, a partir das 7h30min até as 14h, com os seguintes
documentos:
a) Cópia simples do documento de identidade com foto;
b) Cópia simples de documento que comprove a inscrição no CPF;
c) Cópia do título de leitor e comprovante de quitações eleitorais;
d) Cópia de reservista (no caso do sexo masculino);
e) Cópia simples do diploma, histórico escolar e/ou certificado de colação de grau, que comprove a escolaridade mínima exigida ;
f) Comprovante de residência;
g) Carteira de trabalho;
h) PIS/PASEP;
i) Comprovante de conta bancária Bradesco;
j) Cópia do registro de conselho de classe.
k) Declaração de Não Parentesco (atendimento a Súmula Vinculante n.º 13)
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Os candidatos que não apresentarem os documentos no ato da contratação não poderão participar do processo de
atribuição.
E para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém possa alegar ignorância, faz publicar o presente
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DOS APROVADOS, que permanecerá afixado no flanelógrafo e/ou no site da Prefeitura
Municipal de Jaguaruana (www.jaguaruana.ce.gov.br).

Jaguaruana-CE, 13 de março de 2017.
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