
                             

 

 

                                 CÂMARA MUNICIPAL DE POÇO VERDE 
                                  Av. Epifânio Dória, 18 – CEP. 49490.000 – CNPJ 32.741.571/0001-73 

                                      Fone: (79) 3549-1454 e-mail: cmpverde.se@bol.com.br 

www.cmpocoverde.com.br  

 _______________________________________________________ 

 

 
CONCURSO PÚBLICO N° 001/2012 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO N° 002/2014 

 

 

 
O  PRESIDENTE  DA CÂMARA  MUNICIPAL DE POÇO VERDE, 
ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, após 
aplicação dos critérios de desempate contidos no Edital 001/2012, e 
ainda, diante do Termo de Renuncia do candidato Luiz Cézar do 
Nascimento Santos,  resolve: 
 
 
 

CONVOCAR: 
 
 
 

O candidato abaixo relacionado, aprovado no Concurso Público n° 

001/2012,  para o cargo de Assistente Administrativo, conforme ordem de 

classificação do resultado final do concurso público, cuja relação se 

encontra disponível no quadro de aviso da Câmara Municipal de Poço 

Verde, e no site www.amigapublica.com.br. 

 

O candidato convocado deverá apresentar-se à Câmara Municipal de Poço 

Verde, localizada a Avenida Epifânio Dória, 18 – Centro – Poço Verde, de 

segunda a sexta-feira, das 08h00min às 12h00min, munidos dos originais e 

cópias dos seguintes documentos: 1 – RG, 2 – CPF, 3 – Título Eleitor com 

comprovante de quitação eleitoral, 4 – Certificado de Reservista ou 

documento equivalente (se sexo masculino), 5 – Diploma comprovando a 

habilitação legal, conforme Edital do concurso, 6 – Certidão Negativa de 

Antecedentes Criminais, 7 – Declaração que não exerce cargos públicos, 

proibidos por Lei (C.F.),  8 –Documentos comprobatórios dos requisitos 

legais para o exercício do cargo quando exigido conforme Edital, 09 – 

Registro de nascimento, casamento ou divórcio, 10 – Comprovante de 

residência atual, 11 – PIS/PASEP, 12 – Comprovante de escolaridade 

conforme Edital, 13 –Uma foto 3X4 colorida e datada, 14 – CTPS.  

 

Após a entrega dos documentos acima especificados, o convocado deverá 

submeter-se ao exame médico admissional para avaliação físico e mental, 

http://www.amigapublica.com.br/
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devendo ser considerado apto ao exercício do cargo, condição essencial 

para ser empossado. 

 

O convocado contará com um prazo máximo até 30 dias para apresentar-se 

com a documentação exigida. 

 

 

CARGO: 304004 – Assistente Administrativo 

Ordem Inscrição Nome 

002 6000070-0 Adenilson Nascimento dos Santos  

 

Câmara Municipal de Poço Verde, em 24  de janeiro  de 2014. 

 

 

 

Pedro de Jesus Santos 

Presidente 

 


