
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI-CE 
CNPJ: 07.413.255/0001-25 

ADM: Jati em Boas Maos 

EDITAL DE CONVOCA<;AO-PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N° 004/2019 

A PREFEITA MUNICIPAL DE JATI, ESTADO DO CEARA., no uso de suas 
atribuicoes legais, etc., e de conformidade com o Edital n° 004/2019, emanaclo do Municipio de Jati, 
ato convocatorio do Processo Seletivo para contratacao temporaria para o preenchimento de cargos 
publicos, homologado em 09 de janeiro de 2020, RESOLVE: 

I - CONVOCAR o(s) candidato(s) abaixo relacionado(s), em atendimento a ordem 
cronologica de aprovacao no processo seletivo para contratacao temporaria, para apresentacao da 
documentacao legal exigida, bem como para a contratacao e posse nos Cargos abaixo identificados: 

Manoel Pereira de Oliveira - Gari 
Suzana Lucia da Silva - Gari 
Maria das Gracas Caboclo - Gari 
Rita Alves dos Santos Souza - Gari 
Cicero Ferreira de Souza - Gari 
Geraldo Alves da Silva - Gari 
Leonardo Luiz dos Santos - Gari 
Joao Deon dos Santos - Gari 
Erisvaldo Pereira de Oliveira - Gari 
Fernando Luiz Lopes da Silva - Gari 
Gilmar Pereira dos Santos - Gari 
Marciel Ferreira da Silva - Gari 

II -- O(a)(s) candidato(a)(s) deveratao) comparecenao) na sede da Prefeitura Municipal 
de Jati, Estado do Ceara, em local destinado para tanto, situada na Rua Carmelita Guimaraes, 02, 
Centro, nesta cidade de Jati, no dia IO de janeiro de 2019, das 8:00 as 14:00 horns, munidos dos 
seguintes documentos: 

• Copia do Tftulo Eleitoral, bem como comprovante de quitacao eleitoral expedido pelo 
Tribunal Regional Eleitoral respective; 

• C6pia autenticada do Registro de Nascimento ou Casamento Civil, conforme o caso; 
• C6pia autenticada do Certificado de Reservista para o(s) candidato(s) do sexo 

masculino; 
• C6pia da Carteira de Identidade; 
• Copia do CPF; 
• Carteira Profissional; 
• Copia do cadastro no PI.SIP ASEP; 
• 02 (duas) fotos 3 x4 coloridas, recentes; 
• Certidoes Negativas Criminais: 
• Declaracao de nao ter sofrido condenacao criminal com pena privativa de liberdade 

transitada em julgado ou qualquer condenacao incompativel com o cargo pretendido; 
• Declaracao de nao ter sido demitido, nos ultimas 5 (cinco) anos, do service publico 

par intermedio de Processo Administrativo Disciplinar com a nota a bem do servico publico; 
• Declarar, mediante termo, ter disponibilidade para cumprir a carga horaria; �· 
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• Declaracao atualizada de bens; 
• Declaracao de nao cumulatividade de cargos publicos, e de nao cumulatividade de 

proventos de aposentadoria com a remuneracao do cargo publico que ira exercer, na forma prevista 
no art. 37, incises XVI e XVII, e § 10, da Constituicao Federal. 

III - A contratacao e posse dos candidates acima convocados, desde que apresentados a 
documentacao exigida pelo Ed ital do Processo Seletivo, acontecera no dia 10 de janeiro de 2020. 

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 

Paco da Prefeitura Municipal de Jati, Estado do Ceara, aos dez ( 10) dias do mes de 
janeiro de dois mil e vinte (2020). 
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MAIUA D� US DINIZ NOGUEIRA 

Prefeita Municipal 
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