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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 002/2017 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 

 

Em detrimento da desistência da candidata aprovada no processo seletivo 

001/2017, a Sra. THAYS RODRIGUES BESERRA, a Secretaria Municipal de 

Assistência Social de Baixio, fazendo valer o exposto no item 11.4 do art. 11 do Edital 

001/2017 e no uso de suas atribuições legais, tendo em vista a homologação dos 

candidatos aprovados e considerando as normativas do Edital 001/2017 que 

regulamentam o Processo Seletivo Simplificado realizado para selecionar servidores 

temporários para esta Secretaria estabelece: 

 

CONVOCAR A SRA. SORAIA FERREIRA FARIAS, PRIMEIRO 

CLASSIFICÁVEL PARA A VAGA DE ORIENTADOR SOCIAL, OCUPANDO A 

11ª POSIÇÃO NA CLASSIFICAÇÃO FINAL. 

 

DA ENTREGA DOS DOCUMENTOS 

 

1. A candidata deverá comparecer pessoalmente, ou por intermédio de procurador, 

mediante a procuração pública ou particular com firma reconhecida em cartório, na 

Secretaria Municipal de Assistência Social, situada no Centro Integrado Prefeito José 

Vicente Honorato, S/N – Centro – Baixio/Ce, no dia 05 de maio de 2017, das 8h às 

12h, portando fotocópias autenticadas ou acompanhadas de original dos documentos 

descritos no Edital 001/2017, referente as condições para contratação dos servidores; 

 

1.1 Por ordem de chegada dos candidatos serão distribuídas senhas para atendimento; 

1.2 Não serão recebidos documentos de forma parcial, sendo que a falta de qualquer 

documento constante como obrigatório pelo Edital deste Processo Seletivo, 

acarretará o não cumprimento das condições exigíveis. 
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1.3 O não comparecimento no prazo legal implicará a renúncia tácita do (a) 

Classificado (a) convocado (a) e, consequentemente, a perda do direito à nomeação 

ao cargo para o qual foi selecionado, podendo a Secretaria, convocar o candidato 

imediatamente posterior, obedecendo a ordem de classificação. 

 

 

DA PUBLICAÇÃO 

 

2. A relação dos CANDIDATOS  CLASSIFICAVEIS CONVOCADOS neste edital, 

estará publicado e divulgado no site oficial da Prefeitura Municipal de Baixio, através 

do endereço eletrônico www.baixio.ce.gov.br, bem como no quadro de avisos oficiais 

deste município, atendendo a necessidade e conveniência de cada ente administrativo da 

Prefeitura Municipal de Baixio. 

 

2.1  É de inteira responsabilidade do candidato a sua omissão quanto ao que for 

publicado ou divulgado. 

2.3  Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 

 

 

 Baixio–Ce, 03 de Maio de 2017. 

 

 

 

 

  
Francisca Valdeniza Filha Ribeiro 

Secretária Municipal da Assistência  
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