ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA
GABINETE DO PREFEITO

EDITAL N° 002/2017

DISPÕE
SOBRE
A
CONVOCAÇÃO
DE
CANDIDATO RELACIONADO NA LISTA DE
CLASSIFICÁVEIS DE CONCURSO PÚBLICO EM
CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL
E ADOTA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O Prefeito do Município de Aurora - Ceará, no uso de suas
atribuições legais, nos termos do art. 92 e seguintes da Lei Orgânica Municipal, e nos
termos do ítem 6.4 do Edital n° 001/2010, de 14 de janeiro de 2010,
CONSIDERANDO a Decisão Liminar contida no Processo Judicial
n° 5425-47.2017.8.06.0041/0, determinando ao Município de Aurora que promova os
atos necessários à nomeação de Francisco Gerlanio Fernandes Bezerra para o
cargo de Vigia ao qual concorreu no Concurso Público concernente ao Edital n°
001/2010,
CONSIDERANDO que, de acordo com as normas estabelecidas no
Edital de concurso público n° 001/2010, a nomeação e posse do candidato é
condicionada a entrega pelo candidato da documentação exigida no referido Edital
para a comprovação do preenchimento dos requisitos necessários para a investidura
no cargo,
CONVOCA
O Senhor Francisco Gerlânio Fernandes Bezerra, relacionado
na lista de classificáveis no concurso Público concernente ao Edital n° 001/2010, de
14 de janeiro de 2010 para o cargo de Vigia para, no período compreendido entre os
dias 30 de outubro e 01 de novembro de 2017, comparecer a Secretaria
Municipal de Governo e Gestão, localizada na sede da Prefeitura Municipal de Aurora
à Av. Antônio Ricardo n° 43, Centro, Aurora-Ceará, nos dias úteis no horário de
expediente compreendido entre as 7:00h da manhã e 13:00h da tarde, para
apresentar os documentos relacionados no Anexo I deste Edital a que se refere o
ítem 6.3 do Edital n° 001/2010.
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Fica o convocado notificado que a não apresentação dos d o c u m e n t o s
e n u m e r a d o s no A n e x o I deste Edital, no prazo acima estipulado acarretará a
perda d o direito de ocupar o cargo para o qual concorreu.
Aurora - Ceará, 25 de o u t u b r o de 2017

Edgle Pedro de Sousa Filho
Prefeito e m exercício
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ANEXO I
RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS SOLICITADOS
1 - Fotocópia autenticada da carteira de identidade (RG);
2 - Fotocópia autenticada do Cadastro de Pessoa Física (CPF);
3 - Fotocópia autenticada da certidão de nascimento ou casamento conforme o
estado civil do candidato;
4 - Fotocópia autenticada do título eleitoral e comprovante de quitação com a
justiça Eleitoral;
5 - Fotocópia autenticada do certificado de reservista para os candidatos do sexo
masculino;
6 - Fotocópia autenticada do comprovante da qualificação exigida no Anexo I do
Edital n° 001/2010;
7 - Fotocópia autenticada da certidão de nascimento dos filhos menores quando
possuir;
8 - Declaração quanto ao exercício de outro cargo, emprego ou função pública
(modelo fornecido pelo Município);
9 - 0 2 (duas) fotografias 3x4 recentes;
10 - Certidão de Antecedentes Criminais emitida pela justiça estadvual da
residência do candidato.
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