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Con•1rulnclo com o Povo. 

EDITAL DE Q0NVOCAÇÃ0 N". 006, 
DE 06 DE SETEMBRO DE 201s. 

CONVOCAÇÃO DZ. CAl'JDWAT08 APROVADO!I 

"º 'r"NTE ULl!:TIVO 8DIPUPICADO - ~DITAI. 

001/~018 

O PREFEITO MUNICIPAL DE JOÃO COSTA, ESTADO DO PIAUÍ, Oi[5011 Castro 

de Assis, no uso de suas atribuillÕ'ffi legais e nos termos da Lei 0.-gãnica do 

Municlplo e tendo em vista o resultado llnal do Teste Seletivo Simplllica.do 

divulgado no Oiá.rio Oficia_! dos Municípios do Este.do do J=>i,._ui, na. eclir;:ã,o 

l'YIMMDCII, veiculado no dia 21/06/2018, e a homologação do Certame através do 

Decreto Municipal nº 030/2018, divulga.do no Diá_rio Oficla_l dos funicipios do 

Et<tado do Piauí, n,;. edição MMr.IDCil, veieuladà. n.o dia 21/06/2018, e à.inda, 

considerando a estrita observância no disposto no art. 37 da Carta Magna, 

resolve CONVOCAR o(s) candida.to(s) aprovado(s), conforme relação abaixo, a 

comparecerem na sede da Prefeitura Municipal de João Costa-PI, para 

apresentarem os documenf.06 e habilitaQOC$ exigidas para o ato de posse nos 

respectivos cargos para quais foram aprovados/classifica.dos. 

01 - O(s) candidato(s) relacionados(s) no a.nexo 1, devt:rào ordenar os documentos 

ex;J;gidos (original e cópia}, de aoordo com a relação constante no Anexo U, e 

apresentá-los no Depártarnento de Recursos Hum=os da Prefêiture. Municipal de 

Jollo Costa - PI .• situado a Praça Central, s/nº. - Centro, CEP: 64.765-000 • J o o 

Costa - PI, NO PRAZO DE IS (QUINZE) DIAS OTEIS, a partir da data de 

publlca.çào do presente Edital, no horário das 7h30m.ln às 13h30mln. 

02 • O nlio oompa.recimento dentro d.o prazo estipulado, a nlio apresentaçlio da 

documenta.ção p.r·evista ou a não comprovação dos requisitos para a nomeação no 

cargo especifico.dos no Edital, impedlró. a nomeaç/lo do candidato e implicru-ó. no. 

nulidade da cl~sifica.çã.o, cabendo à administração convocar o candidato 

seguinte fNlrll pr eencher a vaga, obedecida ô. ordem de classifica.çã.o. 

03 - A inexatidii.o das afirmativas e/ou irregularidades na apresentação doa 

documentos cxi_gidot1 no edital do certame, verificadas a crual.qu.er t.empo. 

acarretará. na nulidade de pleno direito do ato de nomeação do(s) candidato(s) ora 

convocado(s). 

04 - Será consíderado desístente e, portanto, elíminado do processo seletívo, o(s) 

candidato(s) que não se apre.sentar a administração para a posse no praz.o legal 

estipulado no ítem 01, contados a partir da publicação desse edital. 

OS - A publicação do presente edital de convocação será tomada pública por meio 

do. Imprenso. Oficial dos Munfc!plos, oonsldemda esi;.a, o Diário Oflclal doo 

Munlclplos do E$tado do Pla:u.!, (www.dlarioficlaldosmunlclplos.org), sendo de 

responsabilidade do(s) candidato(s) o acompanhamento de ta.is publicações. 

06 - Fica determinada à Secretaria de Adminh1tração que adole as providências 

neces$árias cabíveis para o cumprimento do presente Edital. 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

Gabinete do Prefeito Municipal de João Costa, em 06 d e setembro de 2018. 

ANEXO I 

RELAÇÃO NOMINAL DOS CANDIDATOS CONVOCADOS: 

Cargo: Psicólogo - Cód. 04 
N9DE 

ORDEM NOME DO CANDIDATO 
02 Jessica de Alencar Costa 

Cargo: Merendeira - Cód. 09 
NSPDE 

ORDEM NOME DO CANDIDATO 
02 Euzirene da Conceição 
03 Dayana Santana dos Santos 

MEXQ H 

O candidato deverá ar;,resentar os seguintes documentos: 

e) Cópia de Cédu la de ,Identidade - RG; 

b) Cópia do Tllulo de Elei!Or e comprovante de votaçllo " " (l ltirna eleiçl)o, se li éPoCt> 

jé possula 16 (dez.oito) anos: 

e) Cópia ao Cadastro do Possos Física - CPF; 

d) Cópia do Certificado de Reservista. ou dlspen.sa de lnoo,poraçAo (se do se~C> 

m8SCu1ino); 

e) Cópia da Certidão de nascimento ou casamento; 

1) Cópia do Cartllo do PIS/PASEP (caso seja cadaslrado); 

g) Uma fo~ralla (recente), tamanho 3x4 recente, oolorlda ; 

h) Apresentar a documentação oomprobatória de ESCOLARIDADE / PRé,. 

1REQ'UISITOS neOé:SStitiOS. previsto no quaélto dernonstm livo de vagas constantes ,no 

subltem 1 .. 2 do Edital 001/2016 - Tes\e Seletivo SlmpllfiCPdo; 

1) Registro Protlsslonal no Conselho competenlõ (se for o caso), oonlormõ previsto no 

qu,>dro dernonslralivo da 11agas oonslantes no ,wbitam 1.2 cio Edit,>1 001/2016 - Teste 

Seletivo SlmpUflcado: 

j) Oeciaraçao de bens e valotes que constituem seu patrimônio; 

k) Apresentar declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego ou 

função púbf cs e sooce recebimento de provento decorrente de iiposenladocia e 

pensão, inclusive para os casos de cargos acumuláveis previstos na Constituição 

Federal, indicando se for o caso, da.dos do cargo que exerce com o vínculo jurídico. 

carga horária, escala de planl086 e unidade administrativa que exerce a função; 

1) Certidões negativas de antecedentes criminais fomecidas pel'a Justiça Estadual e 

Jusi ça Federal, onde o candidato resld[u nos 5 (cinco) 0IUmos anos. 

m) Comprovante de resldêncía aluall:zado; 

n) Declaraçao de nllo ter sido demilido de cargo ou função pública Federal, Estadual 

ou Municipal, por jusla causa . 

o) Atestado de Saude Ocupacional -ASO, e)(!pedido por médico profissional a menos 

de tr·nta (30) di1:1s. 

p) declaração de disponibilidade para cumprimento de carga horária do cargo em que 

ex,ercerá sua fu nçao. 

Em c;aso de cópla(s) não autenUcada(s),, o candidato devera a,prgsenlar, 

TAMBtM, o(&) doc::umento(s) original(is) para conferência pelo Diretor de Rh dar 

P~efeitura Munic ipal de Jolio Costa • PI. 


