PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CALDAS BRANDÃO
ESTADO DAPARAÍBA
CNPJ(MF) Nº 08.809.071/0001-41

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE Nº 001/2022-PMCB/PB
A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CALDAS BRANDÃO, estado da Paraíba, instituição de direito
público, inscrita no CNPJ(MF) sob o Nº 08.809.071/0001-41, localizada na Rua José Alípio de Santana, Nº 371,
Centro, Caldas Brandão, neste ato representado pelo seu Excelentíssimo Prefeito, o Senhor FABIO ROLIM
PEIXOTO, tendo em vista a homologação do resultado final do Concurso Público de nº 001/2016-PMCB/PB,
publicado em Diário Oficial do Estado dia 18/01/2017, CONVOCA para tomar posse no cargo público, o
candidato aprovado em concurso público realizado nesta cidade, em seu respectivo cargo:
I - DA CONVOCAÇÃO:
O candidato terá o prazo de 15 (dias) dias para apresentar à Secretaria de Administração /
Departamento de Recursos Humanos, no horário de 7h00min. às 11h30min., os documentos abaixo
relacionados, perdendo o direito a vaga se não obedecer rigorosamente o prazo estabelecido.
II – DA DOCUMENTAÇÃO
O convocado deverá apresentar os seguintes documentos: a) Cópia da carteira de identidade; b)
Cópia do CPF; c) Certidão de nascimento ou casamento; d) Certidão de nascimento de filhos até 14 anos de
idade; e) Título de eleitor com comprovante da última eleição ou certidão fornecida pelo Cartório Eleitoral; f)
2 (duas) fotos (3x4); g) Cópia do certificado de escolaridade; h) Certificado de reservista ou de dispensa da
incorporação; i) Cópia de comprovante de residência atualizado; j) Registro profissional no órgão de classe,
caso aplicável; l) Declaração de acumulação de cargo ou função pública, quando for o caso, ou sua negativa;
m) Certidão de antecedentes criminais; n) Exame médico.
Todos os documentos descritos deverão ser apresentados em cópias legíveis e autenticadas ou
acompanhadas dos originais, para serem conferidos.
III – CANDIDATO CONVOCADO:
CARGO: MONITOR DE CRECHE (URBANA / RURAL)
POS. INSC.
NOME DO CANDIDATO
005 003054 ROSIANE FERREIRA DA SILVA

Caldas Brandão (PB), em 01 de Março de 2022.
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Prefeita Municipal
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