
 
 

TERMO DE CONVOCAÇÃO 
(Edital do Processo Seletivo Simplificado Público da Secretária 

Municipal de Assistência Social de  N° 001/2017) 
 

 

O MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL, no uso de suas atribuições legais, em consonância com o art. 37, 
IX, da Constituição Federal, c/c a Lei Municipal n° 721/2009, ARTIGO 1º, de 11.11.2009,  
com vistas a suprir possíveis carências temporárias de pessoal, a fim de atender às 
necessidades temporárias de excepcional interesse público, no âmbito desta Secretaria. 
 
 
DA ENTREGA DOS DOCUMENTOS 
 
1.1 A candidata relacionada no Anexo I do presente Edital deverá comparecer, 
pessoalmente, ou por intermédio de procurador, mediante procuração com firma 
reconhecida, no dia 28  de julho de  2017, das 08h00min às  às 13h30min, no Departamento 
de Recursos Humanos, na Sede da Prefeitura Municipal de Jaguaribara,  para apresentação 
e entrega dos documentos constantes do Anexo II e na forma do edital de abertura do 
Processo Seletivo Simplificado, que também fazem parte integrante da presente 
convocação. 
 
1.2 Não serão recebidos documentos de forma parcial, sendo que a falta de qualquer 
documento constante no Anexo II acarretará o não cumprimento da exigência do item 1.1 
  
1.3 O não comparecimento no prazo legal implicará na desistência do classificado 
convocado, podendo o Município de Jaguaribara(CE) convocar o(s) candidato (s) 
imediatamente posterior (es), obedecendo à ordem de classificação. 
 
 
PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA-CE, aos 26 de junho de 2017. 
 
 
  

JOACY ALVES DOS SANTOS JÚNIOR 
 

Prefeito Municipal 
 

 
ANEXO I – EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA NOMEAÇÃO E POSSE Nº 003/2017 DO 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO  PÚBLICO Nº 01/2017 
 
 

CARGO NOME COLOCAÇÃO 

ASSISTENTE SOCIAL KAMILA QUEIRÓS RODRIGUES 1° 

 
ANEXO II – DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA APRESENTAÇÃO 

 



 
 
 

a) Fotocópia autenticada ou fotocópia com a apresentação original da carteira de 
Identidade (frente e verso), no mesmo lado da fotocópia  e do CPF; 

b) Fotocópia autenticada ou fotocópia com a apresentação original do Título de Eleitor e 
do último comprovante de votação; e/ou certidão / comprovante de quitação eleitoral;  

c) Fotocópia autenticada ou fotocópia com a apresentação original do Certificado de 
Conclusão do Curso Exigido pelo presente Edital; 

d) Fotocópia  autenticada ou fotocópia) com a apresentação original da Carteira de 
Trabalho da Previdência Social- CTPS, da folha com o número da CTPS e foto, da 
qualificação civil e do último trabalho registrado; 

e) Registro Civil dos filhos menores de 14 (quatorze) anos; 
f) Declaração de não acumulação ilícita de cargos/funções públicas nas esferas, 

federal, estadual e municipal; 
g) Declarar, por meio de autodeclaração, não estar cumprindo sanção por idoneidade, 

aplicada por qualquer Órgão Público da esfera federal, estadual ou municipal; 
h) Estar em gozo de saúde física e mental para o exercício da função; 
i) Folha de Antecedentes Criminais; 
j) Não acumular cargos, empregos ou funções públicas, salvos nos casos 

constitucionalmente admitidos; 
k) Outros documentos exigidos no ato da Convocação. 

 
 


