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EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 003/2018

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE COCOS, ESTADO DA BAHIA, no
uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município de Cocos,
Estado da Bahia, convoca os candidatos abaixo relacionados, aprovados no Concurso
Público nº 01/2018, realizado no dia 10 de junho de 2018, para comparecerem na Secretaria
Executiva da Câmara Municipal de Cocos-BA, situada na Rua Presidente Juscelino, nº 148,
centro, CEP: 47.680-000, Cocos-BA, no período de 07 de Dezembro de 2018 a 07 de
Janeiro de 2019, de 07h às 13h, a fim de apresentar os documentos abaixo descritos,
exigidos no Edital do certame nº 01/2018 conforme item 12.1.1.

O convocado que não comparecer e/ou apresentar a documentação exigida na data
prevista e não tomar posse, conforme item 12.4 do Edital do certame nº 01/2018, perderá o
direito à vaga.

Será imediatamente REVOGADA a nomeação do candidato que não comprovar
todos os requisitos para a investidura do cargo, não tomar posse nos prazos previstos ou
não pedir prorrogação de posse, conforme 12.5 do Edital do certame nº 01/2018.

1 - RELAÇÃO DE DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS (Cópias legíveis)

a) 02 (duas) Fotos 3x4, coloridas e recentes;
b) Certidão de Nascimento, se solteiro, ou de Casamento, se casado;
c) Certidão de Nascimento de dependentes se houver;
d) Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
e) Carteira de Identidade;
f) Certificado de Reservista, para os candidatos do sexo masculino;
g) Título de Eleitor e comprovante de votação ou de justificativa da última eleição;
h) CPF (Cadastro de Pessoas Físicas);
i)

PIS/PASEP;

j)

Comprovante de residência (conta de água, luz ou telefone fixo);
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k) Comprovação do grau de escolaridade (certificado de conclusão do ensino médio ou
ensino superior, conforme o cargo);
l)

Declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego ou função pública,
para fins de verificação de acumulação de cargos, conforme dispõe o art. 37, inciso
XVI e XVII, da Constituição Federal e Emendas Constitucionais;

m) Atestado de Saúde Ocupacional (ASO);
n) Declaração, sob as penas da Lei, de que não tem contra si sentença penal
condenatória transitada em julgado;
Os documentos requeridos nas alíneas “b”, “c”, “d”, “e”, “f”, “g”, “h”, “j” e “k”, deverão ser
apresentados por cópia autenticada.
2 – RELAÇÃO DE CONVOCADOS
CARGO: Auxiliar Administrativo
Nome
DEBORA CRISTINA SANTANA LIMA

RG

Classificação

1388774160 SSP/BA

3º

RG

Classificação

CARGO: Procurador Jurídico
Nome
ANTÔNIO JOSÉ DE SOUZA EMERENCIANO

0961034424 SSP/BA

3º

Gabinete da Presidência, em 07 de Dezembro de 2018.

REGISTRE E CUMPRA-SE.

Adailton da Silva Miclos
Presidente
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