EXTRATO DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 012/2016
CONCURSO PÚBLICO DE UMIRIM - EDITAL No 001/2013

O Município de Umirim/Ceará, por meio do Prefeito Municipal de Umirim, e do
Secretário Municipal de Administração e Planejamento, no uso das atribuições que lhes
são conferidas por lei, etc., por força do item 9.1, do Edital do Concurso Público de Provas
e Títulos realizado no dia 14/07/2013, chama os aprovados no Concurso Público
(classificados e classificáveis), Edital No 001/2013, constante da relação de classificação,
em anexo, que faz parte integrante e inseparável deste Edital de Convocação, para
manifestarem formalmente interesse a contratação junto a Secretaria Municipal, a qual
prestou concurso, localizada no seguinte endereço: Rua Major Sales 28, Bairro do
Cruzeiro, na cidade de Umirim, no horário das 8:30 às 11:00 e 14:00 as 17:00 horas, no
período de 19/12/2016 á 23/12/2016, munidos da documentação prevista no item 7.1, do
Edital de Origem, além de outros como: comprovante de endereço atualizado, declaração
de não cumulatividade de cargo público, declaração que não tem condenação penal
transitada em julgado, certidão de nascimento dos filhos menor de 14 anos (até 5 anos,
cartão de vacina, acima de 5 comprovante escolar) e título de eleitor. A contratação
obedecerá à ordem rigorosa de classificação dos aprovados e classificados. Quanto à
publicação do conteúdo da lista de classificação dos aprovados e classificados
convocados encontra-se a disposição dos interessados na internet nos endereços
eletrônicos: www.umirimnoticias.com.br e www.umirim.ce.gov.br, simultaneamente,
e ainda por fixação nos locais de praxe da Prefeitura Municipal de Umirim, em
conformidade com o artigo 94, da lei orgânica do município, a publicação está em acordo
com o item 2.7, do edital nº 001/2013, de 29/05/2013. O exame físico e mental será
encaminhado pela Secretaria de Municipal de Saúde de Umirim. Prefeitura Municipal de
Umirim, 16 de dezembro de 2016. Francisco Gildemberg Amaro Silva, Secretário
Interino de Administração e Planejamento.

