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EDITAL DE CONVOCAÇÃO N 01.09/2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACATI convoca os candidatos aprovados e
classificados no Concurso Público Municipal, do Edital 01.03/2018, de 31/01/2018, homologado
mediante o Termo de Homologação datado de 25 de junho de 2018, publicada no Sítio do
Município de Aracati, na Rede Mundial de Computadores – internet, no endereço
https://aracati.ce.gov.br/ , conforme relação abaixo, para comparecer a esta Prefeitura, na
Secretaria de Planejamento e Administração, com sede no Centro Administrativo Municipal,
situado na Rua Coronel Alexanzito, 1272, Bairro Farias Brito - Aracati, na Sala de Recursos
Humanos, no período de 09 a 20 de setembro de 2019, no horário de 07:30 horas às 11:30 horas e
de 13:30 às 17:30 horas, a fim de tratar de assuntos relacionados ao processo de nomeação do
Concurso Público.
Será
DESISTENTE oo candidato
Será considerado
no prazo
forma
candidato que
prazo ee forma
que não
apresentar no
n ào se
se apresentar
considerado DESISTENTE
acima
ima estabelecidos.
estabelecidos.

No. DE
CLASS
4

NÍVEL SUPERIOR
CARGO: FISCAL AMBIENTAL
NOME
LUANA GIRÃO COELHO
RUDAH MARQUES MANIÇOBA

5

CPF.

018.932.633-xx
090.151.544-xx

Abaixo, relação de documentação para realização da Perícia Médica, que será
realizada no 17 de setembro de 2019, das 11:00h às 14:00h, por ordem de chegada:
O Convocado deverá comparecer à Junta Médica do Fundo Municipal de Seguridade
Social – FMSS, situado à Rua Coronel Alexanzito, nº 484 – Centro, Aracati/CE,
portando os seguintes documentos e exames, providenciados às suas expensas:





Cópia da Identidade
Cópia do CPF
Cópia do Comprovante de Residência
Providenciar os exames solicitados pela Perícia: hemograma completo, sumário de
urina, VDRL, raio x do tórax (PA) com Laudo, ECG com Laudo, glicemia em jejum,
ureia, creatinina, laudo de sanidade mental emitido por psiquiatra e avaliação
oftalmológica.
Obs.: Para participar da perícia médica, o candidato(a) deverá apresentar toda a
documentação acima relacionada.

Relação de Documentação necessária para Posse dos Candidatos Aprovados no
Concurso Público, a ser entregue em envelope lacrado, devidamente identificado
com nome, cargo, RG e CPF do candidato.







Cópia
Cópia
Cópia
Cópia
Cópia
Cópia

autenticada
autenticada
autenticada
autenticada
autenticada
autenticada

do Documento Identidade
do CPF
do Título de Eleitor
do último Comprovante de Votação
de PIS/PASEP (se for cadastrado)
da Reservista (se homem)
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Cópia autenticada Certidão de Casamento (se casado)
Cópia autenticada Certidão de Nascimento (se solteiro)
Cópia autenticada da Certidão de Nascimento dos filhos menores de 14 anos
Cópia CPF dos filhos menores de 14 anos
Cópia autenticada do comprovante de endereço (onde reside)
Cópia do Cartão do SUS do concursado(a) e dos filhos menores de 14 anos
Cópia autenticada do Diploma da escolaridade exigida pelo cargo (exercício do
cargo)
Cópia autenticada da Curso de Formação inicial e continuada específica o cargo
Cópia Autenticada da Carteira Profissional do Registro do Conselho
01 Foto 3x4 (recente)
03 Certidões de débitos: Municipal / Estadual / Federal
02 Certidões: Cível e Criminal
Declaração de Bens
Declaração de Acumulação de Cargo
Laudo Médico: hemograma completo, sumário de urina, VDRL, raio x do tórax (PA)
com Laudo, ECG com Laudo, glicemia em jejum, ureia, creatinina, laudo de
sanidade mental emitido por psiquiatra e avaliação oftalmológica.

Obs.: São duas Cópias de Cada Documento, uma Cópia Autenticada e outra cópia pode
ser simples, trazendo o Documento Original.

PAÇO DA LIBERDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DO ARACATI,
aos 02 dias do mês de setembro do ano de 2019.

BISMARCK COSTA LIMA PINHEIRO MAIA
Prefeito Municipal do Aracati

ANA MEIRE SILVESTRE CAMBÉ JUCÁ
Secretária de Planejamento e Administração do Aracati
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