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ATOS OFICIAIS

Prefeituras e Câmaras prestam contas à população

A publicação impressa e eletrônica de anexos dos relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF é uma exigência da Constituição
Federal que estabelece que o Poder Executivo os publicará, até trinta dias após o encerramento de cada bimestre e quadrimestre.

O objetivo dessa periodicidade é permitir que, cada vez mais, os órgãos de controle externo e a sociedade, conhecam, acompanhem e
analisem o desempenho da administração municipal.

Em cumprimento ao princípio constitucional e a Lei nº 101/2000, Prefeitura Municipal de Brejolândia zelando pela
transparência  das contas públicas municipais, coloca à disposição da população documentos diversos para a devida

prestação de  contas.

Estado da Bahia

   Prefeitura Municipal de Brejolândia
EDITAL DE CONVOCAÇÃO N. ° 009/2009

001 de Dezembro de 2009.

 Convoca candidato aprovado para o cargo de Auxiliar de
Serviços Gerais pelo concurso público aplicado em 16 de Outu-
bro de 2005, conforme Edital nº 001/2005.

O prefeito municipal de Brejolândia Estado da Bahia, Sr. Edézio Nunes
Bastos, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER, aos senhores
candidatos aprovados pelo concurso público realizado no dia 16 de
Outubro de 2005, para o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, que
estão convocados para fins de nomeação conforme o disposto, no
Edital 001/2005 de 02 de Setembro de 2005.

Art. 1º - Fica convocado 01(um) candidato aprovado na ordem de
classificação da lista definitiva de APROVADOS do concurso público
executado pela LIBRI – CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS LTDA,
relacionados no ANEXO I, parte integrante do presente Edital.

ANEXO I – AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Art. 2º. - O candidato convocado integrante da lista em anexo, deverá
se submeter os exames médicos de capacitação física, mental e
psicológica, no período de 01 a 31 de Dezembro do corrente ano,
devendo apresentar os respectivos resultados dos exames médicos, à
Secretaria de Administração.

Art. 3º. - O candidato convocado quando de sua apresentação à
Secretaria Municipal de Administração, no período indicado no artigo
anterior para efeito de nomeação, deverá estar munido da ORIGINAL e
CÓPIA dos seguintes documentos:

a) Certidão de Nascimento ou de Casamento.
b) Carteira de Identidade
c) Cartão de Cadastro de Pessoa Física (CPF).
d) 02(duas) fotos 3X4 coloridas e recentes.
e) Carteira de Trabalho e Previdência Social.
f ) Título de Eleitor e comprovante de última votação.
g) Cartão do PIS ou PASEP.
h) Certidão de Nascimento dos filhos menores de 18 anos (homem)

e 21 anos (mulher).
i) Certificado de Reservista, se do sexo masculino.
j) Comprovante de Vacinação dos filhos com idade até 05 (cinco)

anos.

a) Comprovante de residência em seu nome (última conta
de água, luz ou telefone), onde conste seu endereço
completo, inclusive CEP.

b) Comprovante de Escolaridade correspondente ao
cargo.

Art. 4º - O candidato que deixar de apresentar quaisquer uns
dos documentos exigidos no artigo anterior para a referida
função, ou mesmo deixar de se apresentar no prazo
estabelecido no artigo 2º do presente Edital, perderá os direitos
de classificação e passará a figurar o último da listagem do
Concurso, prevalecendo assim, a ordem de classificação
definitiva.

Art. 5º - Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria
Municipal de Administração e os consultores da LIBRI –
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS LTDA, realizadora
do concurso.

Art. 6º - Não ter sido demitido “a bem do serviço público” nas
esferas: Federal, Estadual ou Municipal      da Administração
direta ou indireta.
Dê – se Ciência e Cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BREJOLÂNDIA-BA, 01
de Dezembro de 2009.

                                                           EDÉZIO NUNES BASTOS
                                                                 Prefeito Municipal

ANEXO I     DO EDITAL 001/2005

LISTA DEFINITIVA DE APROVADOS COM ORDEM DE
CLASSIFICAÇÃO NAS QUESTÕES DE CONHECIMENTOS
ESPECÍFICOS E DEMAIS CRITÉRIOS DE DESEMPATE, PARTE
INTEGRANTE DO REFERIDO EDITAL.

CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS


