PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL
DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E
TRANSPORTES

AVISO – ENTREGA DE DOCUMENTOS
Os APROVADOS no Processo Seletivo Simplificado (Edital 01/2021) da Prefeitura Municipal de
Abaiara/CE devem seguir as orientações seguintes para a entrega de documentos necessários a contratação:
1. Comparecer na Secretaria Municipal (Saúde, Educação, Assistência Social e Obras) conforme
o cargo/função no período de 22 a 24 de fevereiro de 2021;
2. Deverá preencher o FORMULÁRIO DE ENTREGA anexo que será disponibilizado no site
oficial do município, eventualmente para aqueles que não conseguirem imprimir poderá
requerer através do e-mail procuradoria.abaiara@gmail.com, ou receber nas Secretarias
Municipais no período de 22 a 24 de fevereiro de 2021 e preenchidos em outro local;
3. Devem ser preenchidos obrigatoriamente o formulário com as seguintes informações, nome do
aprovado, cargo/função, número do RG e CPF, endereço com todas as informações de
localização (Zona Urbana (rua/avenida, número do imóvel, bairro, município) Zona Rural
(localidade (distrito, sítio, fazenda, povoado) e município)), e-mail (se tiver) e contato (telefone
e/ou WhatsApp (próprio ou de terceiro próximo);
4. Anexar os documentos necessários RG, CPF, diploma ou certidão de conclusão de curso,
declaração escolar, CNH (motoristas), certidão ou declaração eventualmente exigida no edital,
registro no conselho ou órgão de classe competente. ATENÇAO: Os documentos devem ser
apresentados conforme as exigências do Edital 01/2021.
5. Não haverá conferência de documentos no momento da entrega para evitar demora e/ou filas
em decorrência da pandemia, assim deve ser observada com muita atenção as disposições
do edital para que não haja falhas, bem como que seja disponibilizado o contato que seja
possível a comunicação;
6. Será dispensado a autenticação dos documentos em razão da pandemia para evitar
aglomeração no cartório, devendo ser entregue em cópias legíveis, todavia, poderá a
administração municipal exigir posteriormente o original para conferência ou cópias
autenticadas e havendo irregularidade será adotado as providencias legais cabíveis de
responsabilização do ato;
7. Realizada a entrega dos documentos acompanhado do Formulário o aprovado receberá uma
certidão de recebimento de documentos emitida pela administração municipal.
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FORMULÁRIO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS –
PROCESSO SELTIVO 01/2021 – ABAIARA/CE

NOME:
ENDEREÇO:

CARGO/FUNÇÃO:
E-MAIL:1
TELEFONE:
WhatsApp:2

Abaiara/CE, ____ de fevereiro de 2021.

____________________
Assinatura do candidato

1
2

Não obrigatório.
Não obrigatório.
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