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ATOS OFICIAIS

Em cumprimento ao princípio constitucional e a Lei Nº 101/2000, estão publicados abaixo Atos Oficiais Adminis-
trativos de Prefeituras, Câmaras Municipais e outros Orgãos Oficiais, que zelando pela transparência das contas 
públicas municipais, coloca à disposição da população documentos diversos para a devida prestação de contas.

A publicação impressa e eletrônica de anexosdos relatórios da Lei de responsabilidade Fiscal-LRF é uma exigência da Cosntituição 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 orgãos de controle externo e a sociedade, conheçam, acompanhem e analisem o desempenho da administração municipal.

ATOS OFICIAIS ADMINISTRATIVOS PUBLICADOS SIMULTANEAMENTE, IMPRESSO E ONLINE: www.jornalgazetadooeste.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLEY
ESTADO DA BAHIA

GOVERNO DE TODOS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

  O Prefeito do Município de Wanderley - BA, no uso de suas atribuições legais, convoca o candidato abaixo relacio-
nado, aprovado no Concurso Público realizado no dia 03 de Junho de 2012, para no prazo de até 30 (trinta) dias, a contar da publi-
cação deste Edital, comparecer na Sessão de Pessoal desta Prefeitura, situada à Av. Claudino Barretos Rios, 80  – Centro - Wanderley 
BA nesta, objetivando a realização dos exames necessários, apresentação dos documentos abaixo descritos e, posterior assinatura do 
Termo de Posse.
  O não comparecimento no prazo previsto implicará na renúncia do candidato, que será substituído pelo seu suces-
sor na lista classificatória já publicada.

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS (Xerox legível)
-  2 Retratos 3x4;
-  Título de Eleitor, bem como comprovante de estar em dia com a Justiça Eleitoral;
-  CIC/CPF;
-  PIS/PASEP;
-  Documento de Identidade de reconhecimento nacional, que contenha fotografia;
-  Certificado de Reservista, para os candidatos do sexo masculino;
-  Certidão de Casamento/ Certidão de Nascimento;
-  Certidão de Nascimento dos filhos menores de 14 anos e respectiva caderneta de vacinação para os menores de 05 anos;
- Declaração de não ocupar outro Cargo Público, ressalvados os previstos no Art. 37, XVI, a, b e c da CF;
- Para o cargo de Professor: Histórico Escolar (ficha modelo 19) comprovando a conclusão de curso com carimbo do estabe-
lecimento de ensino e comprovação de autorização do diretor ou Diploma com Registro do MEC;
- Escolaridade completa ou habilitação exigida para provimento do cargo pretendido, adquirida em instituição de ensino 
oficial ou legalmente reconhecida;
- Declaração de bens;
- Laudo médico do Exame pré-admissional e exames mentais;
- A documentação será apresentada na forma original ou através de cópias autenticadas, sendo facultada à Prefeitura Muni-
cipal, proceder a autenticação, desde que sejam apresentados no ato, os documentos originais.
Antes da entrega de documentos, os candidatos convocados serão submetidos a exame pré-admissional e somente serão empossados 
após emissão de laudo médico favorável.

CARGO: TÉCNICO EM INFORMÁTICA
CANDIDATO: LUIS ANDRE BARRETO DA SILVEIRA 

Wanderley- BA, 18 de dezembro de 2012.

Bionô Roque das Chagas
Prefeito Municipal


