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EDITAL Nº 005/2022
DE CONVOCAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO PÚBLICO
SIMPLIFICADO Nº 001/2021

Edital de Convocação dos aprovados no Processo Seletivo Público Simplificado nº
001/2021 para Contratação Temporária de Excepcional Interesse Público para
provimento de vagas do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Cotegipe –
Estado da Bahia

A Prefeitura Municipal de Cotegipe, Estado da Bahia, através de sua Prefeita
Municipal, a Senhora MÁRCIA DA SILVA SÁ TELES, no uso de suas atribuições
legais e em atenção aos termos do que dispõem o art. 2º, § 3º, da Lei Municipal
170/2013 que dispões sobre a contratação de pessoal por tempo determinado em caráter
temporário por excepcional interesse público e ainda ante ao disposto no art. 37, inciso
IX, da Constituição Federal, obedecendo a ordem de classificação, convocam os
aprovados na seleção, conforme relação abaixo, para comparecerem à Secretaria
correspondente (Saúde) das 08:00h às 12:00h e das 14:00h às 17:00h, no prazo de 4
(quatro) dias úteis, de 12/04/2022 a 18/04/2022, com originais e cópias dos seguintes
documentos, para avançarem as devidas contratações:
a) original e cópia, do diploma de conclusão do curso de nível superior, quando
for o caso, para o cargo a que concorreu, expedido por instituição de ensino reconhecida
pelo Ministério da Educação - MEC;
b) original e cópia do registro profissional, quando for o caso;
c) original e cópia do diploma de conclusão do curso, relacionado ao cargo com
pré-requisito/escolaridade de nível médio, quando for o caso, expedido por instituição
de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação - MEC;
d) original e cópia carteira de identidade, CPF, certidão de nascimento ou de
casamento, se for o caso;
e) original e cópia da certidão de nascimento ou RG dos dependentes;
f) número de conta corrente do Banco do Brasil;
g) original e cópia do título de eleitor e comprovante/certidão de quitação
eleitoral fornecida pelo respectivo cartório eleitoral;
h) original e cópia do ato de exoneração ou do requerimento no ato da posse
para o candidato que ocupe cargo, emprego ou função pública não acumulável na forma
do art. 37, inciso XVI, da Constituição Federal, quando for o caso.
i) declaração de bens;
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j) original e cópia PIS/PASEP caso seja inscrito ;
k) original e Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS;
l) declaração de não-acumulação de cargos, empregos e funções;
m) original e cópia de certificado de reservista para os homens;
n) 03 três fotos 3x4;
o) original e cópia de comprovação de residência;
p) certidão negativa de antecedentes criminais;

CONVOCAÇÃO

87 - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
NOME DO CANDIDATO
CARMECIL DA SILVA SANTANA
RICARDO AUGUSTO RODRIGUES PEREIRA
OTACILIO JOSÉ PEREIRA DE SOUZA VILAÇA
MATHEUS SOUZA DE OLIVEIRA
JEFTE DOS ANJOS DE JESUS

Classificação
1º
2º
3º
4º
5º

88 - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
NOME DO CANDIDATO
JUNIOR PAIVA PASSOS
MARCOS ANDRE PEREIRA DE MATOS
ROBERIO PEREIRA DOS SANTOS
VANDER MATOS MOREIRA
WILTON ROSA DOS SANTOS

Classificação
1º
2º
3º
4º
5º
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