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PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
 EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº.009/2022

 
A SECRETARIA DE SAÚDE,no uso de suas atribuições legais, considerando o resultado final do PROCESSO
SELETIVOSIMPLIFICADOPARAFORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA
DEEXCEPCIONAL INTERESSE NO MUNICÍPIO DE ALTANEIRA, regido pelo edital Nº 001/2021,CONVOCAMos
candidatos,relacionadosno Anexo IdesteEdital, comvistasà contratação paraosrespectivos cargosemcaráter temporário, sobaégide
daLeiN°540 /2011(Regime JurídicoEstatutáriodos ServidoresPúblicosdo MunicípiodeAltaneira-CE) observadosasseguintes
condições:

 
DAENTREGADOS DOCUMENTOS:
 

O candidato relacionado no Anexo I do presente Edital deverá comparecer, pessoalmente, ou por intermédio de
procurador,mediante procuração com firma reconhecida, no dia10demarço de 2022, das 07h00min às 11h00min e das
13h00min às17h00min, no Departamento de Recursos Humanos, na Sede da Prefeitura Municipal de Altaneira, localizada na
Rua Deputado Furtado Leite, N° 272, Centro, em Altaneira/CE, para apresentação e entrega dos documentos constantes do
Anexo II, sendo esseprazoimprorrogável.
Não serão recebidos documentos de forma parcial, sendo que a falta de qualquer documento constante no Anexo II acarretará
onãocumprimentodaexigênciadoitem1.

 
DA CONTRATAÇÃO:

 
Cumpridas as exigências no que concerne à entrega de documentação constante no anexo deste edital, para preenchimento
devagas temporárias do quadro do Município de Altaneira-CE, a previsão para início das atividades é o dia11 demarço de
2022,devendo o candidato se fazer presente para assinatura do contrato temporário no Setor de Recursos Humanos da
Prefeitura MunicipaldeAltaneira, situado na RuaDeputadoFurtado Leite, n°272,Centro,na Cidade de Altaneira-CE.

 
DOANEXO
 

ArelaçãocompletadosCONVOCADOSpelopresenteEditalestarápublicadaedivulgadanainternet,noPortaldoMunicípiodeAltaneira-
CE:www.altaneira.ce.gov.br,e no quadro de avisos da Prefeitura Municipal, atendendo a necessidade e conveniência de cada
ente administrativo da Prefeitura Municipal de Altaneira-CE, sendo dei nteira responsabilidade docandidatosuaomissão quanto
ao que for publicado ou divulgado.

 
Altaneira-CE,09de Março de2022.
 
 
MARCIA MOURAEVANGELISTA
Secretáriade Saúde
 
 
 
 
ANEXOI– EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº.009/2022
 

RELAÇÃODE CANDIDATOS
 
 

SECRETARIADESAÚDE
 
 
 

CARGO-FARMACÊUTICO
20 HR S SEMANAIS

 

 
 

ANEXOII- EDITALDECONVOCAÇÃONº.009/2022RELAÇÃODEDOCUMENTOS.
Todosos documentos deverão ser entregues em cópias autenticadas, ou em cópias simples acompanhadas dos originais
paraaveriguaçãopeloservidor que as receberem.



 
1–DOCUMENTAÇÃO:
 

I–Documento deIdentificaçãooficial comfoto,atualizado;
II– Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), caso não conste o número no documento de identificação apresentado;III–Título de eleitor,
comprovante decomparecimentona última eleição ou comprovante dequitaçãoeleitoral;

IV–Certificadode Reservista ,caso o candidato seja do sexo masculino;
V–Carteira de Trabalho ePrevidênciaSocial (CTPS) e PIS/ PASEP;
VI–Certidão de casamento ou nascimento;
VII–Comprovantederesidência atualizado(emitidoànomáximo noventadias);
VIII–Dados decontabancária doBancodo Bradesco(paraquemjápossua);

IX–Diploma(s),Certidão(es),Certificado(s) emitidospela(s)instituição(es) de ensino quecomprove(m)formação exigida;
X–Certidão Atestado deantecedentescriminais, emitidospelaJustiçaEstaduale Federaldacomarcaemque residenosúltimos05anos;

XI–Duas fotoscoloridas,recentes,notamanho3x4centímetros;
XII–Declaração de bens;

XIII–Declaração de não acumulação de cargos públicos.
XIV–ConselhoProfissional,se ocargoo exige.

 
 

Publicado por:
Sandy Thiemy Tabutti

Código Identificador:8E8A6BA6


