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EDITAL N° 8/2019 – CONVOCAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

 
 

A Prefeitura Municipal no uso de suas atribuições legais, 
 

        Considerando a carência de profissionais no quadro de funcionários, 
ainda existente no Município, CONVOCA OS CANDIDATOS APROVADOS 
NO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO do edital nº 01/2018, visando à 
contratação temporária de profissionais para atendimento as necessidades em 
diversas áreas, onde consta a relação dos candidatos aprovados agora convocados 
por cargo em ordem de classificação, bem como o dia e horário para entrega da 
documentação. 

1. Ficam convocados os candidatos aprovados constantes no Anexo I, na ordem de 

classificação para se apresentarem na Secretaria de Administração, situada na 

Avenida Paraguai nº 1473, Centro, no município de Aquidabã/SE, no dia 

25/4/2019, das 8h às 12h e das 14h às 16h, para entrega da documentação 

referente ao contrato. 

 

2. Os candidatos convocados deverão comparecer no dia e horário estabelecidos 

no item anterior, portando originais e cópias das seguintes documentações: 
 

       1- Identidade; 

       2- CPF; 

       3- Comprovante de residência; 

4- PIS/PASEP (obrigatório); 

5- Título de eleitor; 

6- Certidão de quitação eleitoral; 

7- Certidão de regularidade junto ao conselho; 

8- Carteira de conselho de classe; 

9- Carteira de trabalho (emissão e número de série); 

10- Certidão de casamento (se houver); 

11- Certidão de nascimento 

12- Habilitação (se houver); 

13- Certidão de reservista (quando masculino); 

  14- Diploma de conclusão de curso/histórico escolar (médio, técnico ou superior); 
  15-Declaração negativa de antecedentes criminais;  
  16- Conta corrente; 
  17- 01 foto 3x4. 
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3. Fica o candidato convocado pelo presente edital, obrigado a cumprir todas as 

determinações para a efetiva contratação, sendo considerado eliminado aquele 

que não apresentar a documentação necessária conforme o item 2, bem como 

não comparecer no dia e horário estipulado. 

 
4. Os candidatos abaixo relacionados são aqueles convocados para a contratação 

de que trata o presente Edital, cumprindo o que determina o edital 01/2018, 

preenchendo o número de vagas necessárias para atendimento da Secretaria 

Municipal de Saúde. 

 
 

Aquidabã/SE, 24 de Abril de 2019. 

 
 
 

 
FRANCISCO FRANCIMÁRIO RODRIGUES DE LUCENA 

Prefeito Municipal de Aquidabã 
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ANEXO I 
 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 
CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA  
COMPARECIMENTO: 25/4/2019 
 

2º  JOSE ROBSON DOS SANTOS 

 
 
 
 
 
 


