
36ª CONVOCAÇÃO PARA O PROCESSO SELETIVO PÚBLICO 

SIMPLIFICADO PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA – AL, 

EDITAL 001/2019 

 

 

 

A Prefeita Municipal de Igreja Nova, Estado de Alagoas, no 

uso de suas atribuições legais e em conformidade com a 

legislação em vigor, vem através deste Edital, convocar os 

candidatos aprovados e classificados no PROCESSO SELETIVO 

PÚBLICO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA E FORMAÇÃO 

DE CADASTRO RESERVA de profissionais para atuação junto às 

Secretaria Municipal de Saúde, homologado, publicado no 

Diário Oficial do Estado de Alagoas, considerando a 

necessidade temporária de ocupar cargo público, ora vago, 

convoca, obedecendo a classificação verificada no Processo 

Seletivo Público Simplificado nº 001/2019, para Contrato por 

tempo determinado, para cargo público conforme abaixo 

relacionados. Não se trata de convocação efetiva, visto 

apenas a necessidade até a homologação do Concurso Público. 

Os candidatos deverão comparecer num prazo de 24 horas à sede 

da Prefeitura Municipal de Igreja Nova, endereço: Praça 

Professor Agnelo Moreira nº06, centro, munidos da seguinte 

documentação (originais e cópias): 

1. Carteira de Identidade(RG); 

2. Cadastro de Pessoa Física(CPF); 

3. Certidão de nascimento 

4. Carteira profissional 

5. Título de Eleitor e comprovante de votação na 

última eleição ou quitação eleitoral; 

6. Comprovante de escolaridade (diploma, 

declaração emitida por órgão oficial de 

ensino ou histórico escolar); 

7. Comprovante de residência recente, emitido em 

até 90(noventa)dias da data de sua

apresentação à FJP (conta de 

água, luz ou telefone); 

8. Número de registro no PIS/PASEP (caso possua); 

9. Uma foto 3x4(recente); 

10. Certidão de Nascimento ou de Casamento; 

11. Certidão de Nascimento dos Filhos menores de 

21 (vinte e um) anos ou, se estudante, até 24 

(vinte e quatro) anos deidade; 

12. Certificados e declarações apresentadas no 

ato de inscrição. 

13. Documento comprobatório de habilitação no 

Conselho da Classe 

2. No ato da contratação o candidato deverá apresentar, 
ainda, as seguintes declarações: 



I. Declaração de inexistência de fatos 

impeditivos para contratar com a 

Administração Pública Estadual, em obediência 

às vedações quanto ao acúmulo de cargos e 

funções públicas; 

II. Declaração de Acúmulo de Cargos e Funções; 

III. Declaração de Inexistência de Vínculo com a 

Administração Pública por Contrato 

Temporário; 

IV.  

V. Declaração de Vedação de Nepotismo; 

VI. Declaração de Observância aos Princípios da 
Moralidade e Impessoalidade. 

 

3. O não comparecimento no local e data mencionados 
exclui automaticamente o candidato do processo 

seletivo. 

4. A simples aprovação no Processo Seletivo 

Simplificado não assegura o direito à contratação, 

que deverá atender à oportunidade e conveniência 

das necessidades da Administração. 

5. Os requisitos e informações prestadas 

pelos(as)candidatos(as)no ato da inscrição serão 

comprovados à época da contratação. 

 
 

OBSERVAÇÃO: OS MODELOS DAS DECLARAÇÕES ENCONTRAM-SE NO 

EDITAL DO CERTAME. 

 

 

 

MÔNICA DANTAS ARRUDA SILVA 

Secretária De Saúde 

 

 

 

 

 

 

Igreja Nova/Al,21 de Novembro de 2019 

 

 

Segue a 36ª convocação de candidatos aprovados no Processo 

Seletivo 001/2019 – SECRETARIA DE SAÚDE 

 

 

 

CARGO LOCAL CANDIDATO 

Motorista SECRETARIA MUNICIPAL DE 

SAÚDE 

Jose Marcondes 

Lima Santos 

 

 

 


