EDITAL DE CONVOCAÇÃO - Nº 011/2020
O MUNICÍPIO DE BARBALHA, ESTADO DO CEARÁ, através do SECRETARIO
DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, neste ato representado por
sua Secretária, ADRIANO ANTONIO DE OLIVEIRA, no uso de suas atribuições
legais,
convoca
os
candidatos
abaixo
relacionados,
devidamente
aprovados no processo seletivo simplificado, regido pelo edital 004/2019
da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social, cujo resultado
definitivo após recursos, foi publicado no dia 16 de janeiro de 2020, e
homologado pelo DECRETO Nº 004/2020 BARBALHA/CE, 17 DE JANEIRO
DE
2020,
destinado
a
contratação
de
servidores
temporários,
a
comparecer ao setor de recursos humanos da Secretaria do Trabalho e
Desenvolvimento
Social,
neste
município,
no
horário
de
8:00h
às
12:00horas, no prazo improrrogável de 03 (três) dias úteis, a contar da publicação
deste
ato
convocatório,
a
fim
de
apresentar
a
documentação
necessária
ao
procedimento
de
contratação,
conforme previsto no Edital de Processo Seletivo Simplificado 004/2019.
Será considerado desistente o candidato que deixar de entregar a
documentação
exigida
no
prazo
e
forma
estabelecida.
A lotação
específica do candidato será definida pela administração municipal no
ato da respectiva contratação.
Além dos documentos constantes do edital geral do processo seletivo, o
candidato deverá apresentar Atestado Médico, que ateste a aptidão
física e mental para a investidura no cargo, bem como declaração de
que não exerce nenhum cargo, emprego ou função no serviço público,
quer seja na esfera Federal, Estadual ou Municipal, cuja acumulação
seja vedada com o cargo para o qual será nomeado, conforme
estabelece o inciso XVI, do art. 37, da Constituição Federal, sendo de
responsabilidade
exclusiva
do
candidato
eventuais
omissões,
bem
como certidão de antecedentes criminais, emitido pelo Tribunal.
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BARBALHA/CE, 16 de junho de 2020.
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