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PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI-CE 

CNPJ: 07.413.255/0001-25 

CONVOCACAO 0° 09/2020 - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N° 001/2020 
' 

A PREFEITA MUNICIPAL DE JATI, ESTADO DO CEABA, no uso de suas 
atribuicoes legais, etc., e de conformidade com o Edital n° 001/2020, homologado em 23 de marco 
de 2020, publica ato convocat6rio do Processo Seletivo para contratacao temporaria para o 
preenchimento de cargos publicos, RESOLVE: 

I - CO�vOCAR 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. 

II - Em virtude da pandemia do coronavirus, onde se determinou medidas de 
isolarnento, em conformidade com o Decreto Municipal n° 091/2020, o(a)(s) candidato(a)(s) 
devera/ao) encaminhar ao email da Prefeitura Municipal de Jati, Estado do Ceara, qual seja 
pmjatipm@gmail.com, ate o dia 13 de Outubro de 2020, os seguintes documentos: 

• Fotocopia da Certidao de Nascimento ou Casamento (quando for o caso); 
• Fotoc6pia do Titulo de Eleitor, bem como, comprovante de que esta quites perante a 

Justica Eleitoral 
• Fotocopia do certificado de reservista ou de dispensa de incorporacao do Service 

Militar ( se do sexo masculino) 
• Fotoc6pia da Cedula de Identidade ( RG) 
• F otoc6pia do Carrao do CPF 
• Fotocopia do Certificado de conclusao do curso exigido no Edital, hem como registro 

para o exercicio da profissao no Conselho de classe pertinente ao cargo pleiteado. 
• fotos 3 X 4 (recentes) 
• Comprovante de endereco e, no caso de agente comunitario de saude, Declaracao de 

que reside no respectivo endereco (Moradia) 
• Declaracao de nao Acumulacao de Cargos 
• Carteira de Trabalho e Providencia Social ( CTPS) 
• Certidao Negativa de Antecedentes Criminais, Estadual e Federal 
• Declaracao de Bens (de acordo com o §. 1.0, do Art. 13 da Lei Federal N.0 8.492/92) 
• Numero do PJS/PASEP 
III - O(a)(s) candidato(a)(s) que deixarem de enviar no endereco eletronico no prazo 

mencionado ou deixar de exibir qualquer dos documentos acima relacionados Iicaraiao) 
impedido( s) de firmar contrato temporario e perdera sua vaga. • 

N - A contratacao e posse dos candidatos convocados, desde que apresentados a 
documentacao exigida pelo Edital do Processo Seletivo, acontecera ate o dia 14 de Outubro de 
2020. 

NOME CARGO CLASS IF 
INAJAH TOMES COSTA RANGEL MEDICOPSF 30 

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

Pa90 da Prefeitura M.unicipal de Jati, Estado do Ceara, aos oito (08) dias do mes de 
outubro de dois mil e vinte (2020). ..,. 
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