EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 01/2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE IPU, ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas
atribuições legais, tendo em vista o acordão proferido nos autos do processo nº. 618941.2012.8.06.0095, que tramita na Vara Única da Comarca de Ipu, RESOLVE convocar os
candidatos classificados, aprovados no certame público nº. 01/2009, conforme lista anexa,
beneficiados da referida decisão judicial, para comparecer ao Setor de Recursos Humanos, situado
na Praça Abílio Martins, s/n, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da publicação do
presente Edital de Convocação, no horário de 08:00 às 12:00, 14:00 às 17:00, para apresentar
documentos constantes do anexo único deste edital, e após o referido prazo, deverão ser
encaminhados para realização de exames médicos no Hospital Municipal, necessário à preparação
dos atos de provimento de cargos constantes do quadro de pessoal do Município. A posse dos
interessados deverá ocorrer no prazo máximo estipulado no art. 23, § 1º da Lei nº. 095/2001
(Estatuto dos Servidores Públicos Municipais).

AUTUE-SE - REGISTRE-SE - PUBLIQUE-SE.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU, em 09 de Dezembro de 2019.

_________________________________
Carlos Sérgio Rufino Moreira
Prefeito Municipal
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ANEXO ÚNICO
LISTA DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS A FORMAÇÃO DO CADASTRO FUNCIONAL











Duas (02) fotos 3x4 – recentes;
Fotocópia Autenticada da Carteira de Identidade;
Fotocópia Autenticada do CPF;
Fotocópia Autenticada da Certidão de Casamento ou Nascimento;
Fotocópia Autenticada da Certidão de Nascimento dos Filhos, caso os possua;
Fotocópia Autenticada do comprovante da Habilitação exigida para o desempenho das
atribuições do cargo de acordo como o Edital de Concurso (Anexo I do Edital nº 01/2009);
Fotocópia Autenticada do título de eleitor bem como do comprovante de quitação com a
Justiça Eleitoral;
Fotocópia Autenticada do Comprovante de Quitação com o Serviço Militar para candidatos
do sexo masculino.
Fotocópia Autenticada do comprovante de residência.

DECLARAÇÕES



Declaração de que ocupa outro cargo, emprego ou função pública, ou declaração de que não
ocupa outro cargo, emprego ou função pública (*);
Declaração de bens (*);
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