
 
 

Governo Municipal de Abaiara 

Uma nova cidade, Uma nova história 

SETAS/ ABAIARA 001/2017 

 

EDITAL 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 001/2017 
 

 

O Município de Abaiara Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito público, inscrita no 

CNPJ: 07.411.531/0001-16 com sede na Rua Expedito Oliveira das Neves, nº 70, Centro. Neste ato 

representado pelo Prefeito Municipal Afonso Tavares Leite no exercício das atribuições legais que lhe 

são conferidas na LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE ABAIARA, considerando as demandas 

excepcionais da Secretaria do Trabalho e Assistência Social – SETAS torna público para conhecimento 

dos/as interessados/as, QUE A PROVA OBJETIVA PARA SELEÇÃO DOS CARGOS DE NÍVEL 

SUPERIOR TERÁ DURAÇÃO MÁXIMA DE 03 (TRES) HORAS E SERÁ REALIZADA NO DIA 

10 DE JUNHO DE 2017 NO PERÍODO VESPERTINO DAS 14:00 ÀS 17:00 HORAS, NA E.M.E.F 

ROSA TAVARES LEITE -  RUA MISAEL ALVES DE MEDEIROS, SN, CENTRO. 

CONFORME EXPRESSO NO ITEM 8 DO EDITAL 003/2017: No ato da PROVA OBJETIVA 

o/a candidato/a deverá apresentar documento oficial com foto e posteriormente deverá assinar a lista 

de presença; Não haverá segunda chamada ou repetição do processo; Não serão permitidas as 

alegações, por parte do candidato, de desconhecimento das informações referentes a este processo 

seletivo, bem como não será possível à justificativa de ausência; O não comparecimento aos 

processos avaliativos será considerado desistência do/a candidato/a e resultando em sua eliminação 

do presente Processo Seletivo Simplificado; O/A candidato/a terá o processo avaliativo anulado nas 

seguintes hipóteses: a) For surpreendido dando e/ou recebendo informações durante a realização da 

atividade avaliativa; b) Utilizar-se de material de consulta, impresso ou eletrônico durante a 

realização da atividade avaliativa; c) Faltar com decoro ou utilizar-se de grosseria com os demais 

candidatos ou com a comissão ou perturbar a ordem de execução dos trabalhos; d) Utilizar-se de 

dispositivos eletrônicos (celulares, tablets e congêneres). 

 

A obtenção de informações referentes a este Processo Seletivo Simplificado deverão ser 

solicitadas pelo endereço eletrônico: processoseletivoabaiara2017@gmail.com. 

 
 

 

Abaiara-CE, 07 de Junho de 2017. 

 

 

 

Afonso Tavares Leite 
Prefeito Municipal de Abaiara-CE. 
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