PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPINA
16º EDITAL DE CONVOCAÇÃO
SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA Nº 001/2021

A COMISSÃO DO PROCESSO SELETIVO para contratação temporária de
profissionais, CONVOCA o candidato abaixo relacionado, devidamente aprovado e
classificado na Seleção Pública Simplificada com vista ao provimento de Função Pública,
objeto do Edital do Processo Seletivo Simplificado nº 001/2021, a se apresentar no prazo
de 05 (cinco) dias, a partir da publicação desse Edital, a sede da Prefeitura Municipal de
Araripina, na Rua Coelho Rodrigues, nº 174, centro, Araripina - PE, no horário das 08h às
14h, a fim de apresentar a documentação exigida em Edital, necessárias ao processo de
contratação ao respectivo cargo.
Informamos que os candidatos que não tiverem o interesse em assumir, deverão
comparecer a sede da Prefeitura Municipal de Araripina, para assinarem o termo de
desistência. Será considerado desistente o candidato que não apresentar ou deixar de
entregar a documentação exigida, na forma e prazo estabelecidos.
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
ENSINO FUNDAMENTAL (COMPLETO OU INCOMPLETO)
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL
ORDEM
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LOTAÇÃO
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GEMANO DE SÁ SOUSA

MATADOURO PÚBLICO

OBSERVAÇÃO: O candidato deverá apresentar, no ato de sua apresentação, as seguintes
documentações em cópias xerografas e documentos originais:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Carteira de Trabalho e Previdência Social;
Carteira de Identidade;
Título de eleitor e comprovante da última votação;
PIS ou PASEP;
CPF;
Certificado de reservista para os candidatos do sexo masculino;
Certidão de casamento;
Certidão de nascimento dos filhos;
Caderneta de vacinação dos filhos menores de 05 anos;
Carteira de Habilitação (somente para os cargos de motorista);
Diploma ou declaração de conclusão de curso superior, emitida por instituição
reconhecida pelo MEC, para os candidatos a vaga de nível superior;

•
•
•
•
•

•

Comprovante de inscrição nos respectivos conselhos da categoria profissional;
Certidão de conclusão de Ensino Médio (ficha 19), emitida por instituição
reconhecida pelo MEC, para os candidatos a vaga de nível médio;
Comprovante de experiência no enfrentamento a pandemia do COVID – 19 dos
últimos 06 (seis) meses, em casos de candidatos que irão concorrer à vaga na
Secretaria Municipal de Saúde;
02 fotos 3 x 4 recentes;
Comprovante de residência com CEP (água, luz, telefone);
Certidão negativa de antecedentes criminais da justiça estadual e da justiça

federal;
• Apresentar laudo, para quem for concorrer às vagas de portador de
necessidade especial.
• Declaração de não ocupação a cargo, função ou emprego público.

Araripina-PE, 26 de janeiro de 2022.

