
 

 

A Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento comunica aos aprovados no 

concurso público da Prefeitura Municipal de Poranga/CE, regido pelo Edital 001/2013, no uso 

de suas atribuições legais e tendo em vista o resultado oficial do concurso, para a tomada de 

posse nos cargos para o qual foram classificados, os candidatos deverão apresentar ainda os 

seguintes documentos e exames médico, a serem entregues na Secretaria Municipal de 

Administração a partir do dia 11 de julho a 10 de agosto 2016, no horário de 08:00 às 14:00h 

conforme prevê o item 10 do capitulo XII – das disposições finais do referido edital: 

Nº Nome Cargo Secretaria C/H 

01 

 

MARIA DO SOCORRO 

CARREIRO DE SOUSA 

Auxiliar de Serviços 

Gerais 
Secretaria de 

Saúde 

40h 

 

1. Documentos: 

a) Fotocópia autenticada da Cédula de Identidade, Título de Eleitor, Certidão de Nascimento 

ou Casamento; 

b) Comprovante de PIS/PASEP (para quem já foi inscrito); 

c) Fotocópia autenticada do comprovante de estar em dia com a Justiça Eleitoral; 

d) Fotocópia autenticada do certificado de reservista para o candidato do sexo masculino; 

e) Fotocópia autenticada do Certificado de conclusão do Curso exigido no Anexo I; 

f) 2 fotografias 3x4 recentes 

g) Declaração de Bens e Valores ou apresentação da cópia da Declaração de Imposto de 

Renda, conforme o Decreto N.º472/96, de 25/10/96. 

h)Declaração que não possui cargo público municipal, estadual, federal; 

i) Certidão de antecedentes criminais (Fórum); 

j) Certidão Negativa de débito municipal (Setor de Tesouraria e Tributos)  

k) Certificados/diplomas exigidos para investidura no cargo. 

2. Exames: 

a)Hemograma; 



b) Glicemia de jejum; 

c) Creatinina; 

d) Chagas: 

e) VDRL; 

f)HBS – AJ; 

g)Eletrocardiograma; 

h) Laringoscopia para o cargo de professor (com laudo médico); 

i) Exame Oftalmológico para o cargo de motorista (com laudo médico); 

j)Laudo Médico;  

 

3. A não apresentação dos documentos exames e na conformidade deste edital impedirá a 

formalização do ato de posse. 

 

4. A não apresentação dos documentos exames e na conformidade deste edital impedirá a 

formalização do ato de posse. 

 

Poranga – Ce 11 de julho de 2016 
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Secretário de Administração, Finanças e Planejamento 
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