
 

                                 DECRETO Nº 2302001/2016 DE 23 DE FEVEREIRO DE 2016 

 

DISPÕE SOBRE O EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO DE PORANGA 

          PREFEITO MUNICIPAL DE PORANGA-CE, CARLISSON EMERSON ARAÚJO DA 

ASSUNÇÃO,  no uso das suas atribuições e prerrogativas legais que lhe são conferidas 

pela lei Orgânica do município, tendo em vista o Concurso Público Edital Nº 001/2013. 

Destinado ao preenchimento do Quadro de Pessoal do Poder Executivo Municipal: 

Considerando as necessidades da Administração Pública Municipal: 

RESOLVE: 

         Convocar os aprovados no Concurso Público Municipal da Prefeitura 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 documentos e exames 

médico, a serem entregues na Secretaria Municipal de Administração a partir do dia 23 

de fevereiro de 2016, no horário de 08:00 às 14:00 conforme prevê o item  10 do 

capítulo XII – das disposições finais do referido edital: 

Aprovados: 

Nº Nome Cargo Secretaria C/H 

01 ELIZANGELA GOMES 

ALMEIDA 

Agente de Saúde 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 23 de fevereiro de 2016 

 
 
 

_____________________________________________ 

Cárlisson Emerson Araújo da Assunção 

Prefeito Municipal de Poranga/Ce. 


