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EDITAL DE CONVOCAÇAO N˚ 08 

 

Convoca candidata aprovada no Concurso Público de 
Provas e Títulos veiculado pelo Edital n˚ 01/2010, 
realizado em 11 de abril de 2010 e dá outras 
providências. 

 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO-BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais, faz saber especialmente a candidata aprovada no Concurso Público, 
realizada em 11 de abril de 2010, que fica convocada para fins de entrega da 
documentação e para avaliação médica, conforme disposto no  Edital n˚ 01/2010, nos 
termos que se segue: 

ART. 1˚ Fica convocada à candidata PATRÍCIA JANE DA ROCHA, aprovada no 
concurso público para o Cargo de Engenheiro Agrônomo, objeto do Edital n˚01/2010, 
homologado pelo decreto n˚26 de 27 de maio de 2010, classificada em segundo lugar.  

ART. 2˚ A candidata convocada deverá apresentar na Secretaria de Administração e 
Planejamento no período de 21 à 25 de junho de 2010, das 14:00 às 17:00h munida dos 
documentos originais e/ou cópias autenticadas a seguir:  Cédula de Identidade, Título 
de Eleitor, e comprovante de votação na última eleição, CPF,  Atestado de 
Antecedentes Criminais, Cópia do Diploma ou Certificado de Conclusão de Curso  
especificado no Edital n˚ 01/2010, Histórico Escolar, Certidão de Nascimento ou 
Casamento,  Carteira de Trabalho, Certidão de Nascimento de Filhos Menos de 14 
anos e carteira de vacina, 02 fotos ¾, comprovante de residência, Registro 
Profissional no Conselho da Classe Específica bem como dos exames pré 
admissionais (hemograma completo, sumário de urina, parasitológico de fezes, 
creatinina, eletrocardiograma com laudo, glicemia em jejum, Raio X do tórax) e 
laudo de avaliação  física e mental, atestado por equipe médica credenciada pela 
Prefeitura Municipal de São Desidério- Bahia, junto ao Hospital e Maternidade 
Nossa Senhora Aparecida.  
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§1˚ Deixando a candidata de cumprir o prazo estabelecido no artigo supra 
perderá o direito de classificação e passará a figurar como última colocada na listagem 
do concurso público. 

ART.3˚ Uma vez atendido os requisitos do concurso com apresentação dos documentos 
e exames apresentados tempestivamente, deverá comparecer no dia  28 de junho de 
2010, das 08h:00 às 12h:00,  na sede da Prefeitura Municipal de São Desidério para 
assinar o competente Termo de Posse. 

ART.4˚ Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora do Concurso. 

 

 Gabinete do Prefeito, 18 de Junho de  2010. 

   
João Barbosa de Souza Sobrinho 

                               Prefeito Municipal 
 
 


