GOVERNO MUNICIPAL

FARIAS BRITO
SECRETARlA DE ASSISTENCIA SOClAL

EDITAL N°: 02/2021:CONVOCACAO DOS CANDIDATOS APROVADOS NO PROCESSO
SIMPLIFICADO N°: 02/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
A Secretaria de Assistencia Social de Farias Brito/CE no uso de suas atribuicoes legais, vem atraves
deste HOMOLOGAR e CONVOCAR os candidatos aprovados no Processo Seletivo da SMAS,
considerando as nonnativas do Edita! n°: 02/2021 que regulamenta o Processo Seletivo
Simplificado realizado para selecionar servidores temporaries para esta Secretaria, estabelece:
1. Fica convocados( as) candidatos( as) classificaveis na Selecao Publica N°: 02/2021, para cargo de
Advogado, confonne anexo I, a comparecerem a Secretaria Municipal de Assistencia Social em ate
05 (cinco) dias, munidos(as)das fotocopias autenticadas ou acompanhadas de original dos
documentos descritos no itens 8 e 9 do Edital.
1.2 DA CONTRATACAO: DOCUMENTOS, VIGENCIA E CESSA(:AO:

1.3. Os cargos objeto deste Processo Seletivo Simplificado sao regidos pelo regime celetista, em
carater temporario, destinados ao atendimento das vagas constante nos anexos I.
1.4 A contratacao, em carater temporario, de que trata este Edital, obedecera

a

ordem de

classificacao dos candidatos aprovados e, dar-se-a mediante assinatura de .contrato administrativo.
1.5 0 candidato classificado nas vagas convocado que, por qualquer motivo, nao assinar o contrato
dentro do prazo estipulado no instrumento convocatorio, sera eliminado do processo, prosseguindose a contratacao do candidato seguinte, obedecida a ordem rigorosa de classificacao.
1.6. No ato da convocacao o candidato devera apresentar os seguintes documentos:
•

01 fotografia 3x4, recente;

•

Carteira de Identidade ( copia reprografica);

•

Cadastro de Pessoa Fisica (copia reprografica);

•

PIS/PASEP (copia reprografica), se tiver;

•

Titulo de Eleitor e comprovante de haver votado na ultima eleicao - 2 tumos, conforme o

caso (copia reprografica);
•

Certificado de Reservista (c6pia reprografica);

•

Certidao de Nascimento ou Certidao de Casame�n�--�
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•

Certidao de Nascimento dos filhos menores de 21 anos e dos maiores de 21 e menores de 24

anos que estejam cursando universidade e dos filhos deficientes de qualquer idade ( copia
reprografica);
•

Certidao de Antecedentes Criminais expedida pela Secretaria de Seguranca Publica;

•

Diploma ou Certificado de Conclusao de Curso ( copia autenticada);

•

Registro no respectivo Conselho Regional de Classe do Estado do Ceara;

•

Carteira de Trabalho e Providencia Social

•

Comprovante de Endereco atualizado

•

Carteira Nacional de Habilitacao expedida pelo Conselho Nacional de Transite;

•

ASO - Atestado de Saude Ocupacional do Medico do Trabalho.

•

Outros documentos que a Prefeitura do Municipio de Farias Brito/CE, julgar necessaries

•

Conta no Banco do Brasil.

1.7. A nao apresentacao, no prazo estabelecido, de qualquer um dos documentos comprobatorios,
exigido neste Edital, tornara sem efeito a contratacao do candidato.

1.8. 0 candidato aprovado obriga-se a manter atualizado seu endereco junto ao Setor de Recursos
Humanos da Secretaria Municipal de Administracao e financas.

1.9. 0 candidato nomeado tera o prazo de 05 ( cinco) dias para assinar Contrato, contados da
convocacao, NAO PRORROGA VEL. Caso nao ocorra, o candidato perdera automaticamente o
direito a contratacao, facultando

a Secretaria Municipal de Assistencia Social o direito de convocar

o pr6ximo candidato por ordem de classificacao.

1.10, 0 candidato que nao aceitar assumir o cargo, quando chamado, sera eliminado do Processo.
1.11. A vigencia do contrato de prestacao de services sera de ate 01 (um) ano, podendo ser
prorrogado por igual periodo.

Farias Brito/CE, 24 de agosto de 2021

Antonia da Penha Sena Pierre
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ANEXO 01: APROVADO PARA O CARGO DE ADVOGADO

CLASSIFICA<;AO
02

PONTOS

NOME
Benjamin Soares Meneses dos Santos

80,0

