
 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO N° 002/2021 

             CONCURSO PÚBLICO Nº. 01 / 2020 

 

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE DELMIRO 

GOUVEIA, Estado de Alagoas, no uso de suas atribuições legais e tendo em 

vista o disposto no art. 37 da Constituição Federal, na Lei Orgânica 

Municipal e nas demais leis que regem a espécie e considerando a 

Homologação do Resultado do Concurso Público objeto do Decreto nº. 

53/2020, que se deu em 23 de dezembro de 2020 e considerando a 

necessidade da Administração Municipal para atender ao serviço público, 

TORNA PÚBLICA A CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS 

APROVADOS, relacionados no anexo I deste Edital, para apresentação de 

documentos e os exames médicos relativos ao provimento de cargos do 

quadro efetivo da Prefeitura Municipal de Delmiro Gouveia-AL. 

 

Os Candidatos relacionados no Anexo I do presente 

Edital deverão comparecer ao Setor de Recursos Humanos da Secretaria de 

Administração, sito à Praça da Matriz, 08, Centro, Delmiro Gouveia – AL, 

no horário das 08:00 às 14:00 horas, no prazo máximo de 30 (trinta) dias a 

contar da publicação deste. 

 

Os Candidatos constantes do presente Edital estão 

sendo convocados para atender as vagas existentes no Quadro de Pessoal da 

Prefeitura Municipal, motivados por falecimento e pedidos de exonerações.  

 

Os Candidatos deverão dispor no momento da 

apresentação, da manisfestação de interesse por escrito destinado a Prefeitura 

e a documentação constante do Anexo II. 

 

 

Delmiro Gouveia-AL, 11 de outubro de 2021. 

 

 

Rosangella Freire R. de M. Costa 

Secretária de Administração de Rec. Humanos 

 

 

 

 

 



 
ANEXO I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

INSC. NOME CPF CARGO 

1078236 
Humberto Cassiano dos 

Santos 116.336.904-74 
AGENTE ADMINISTRATIVO 

(A) 

1079530 Vinicius Brito de Almeida 044.481.375-62 
ANALISTA DE CONTROLE 

INTERNO 

1057162 
Ericksen Henrique Rodrigues 

de Andrade 
056.417.164-64 

AUDITOR (A) TRIBUTÁRIO 

(A) MUNICIPAL 



 
ANEXO II 

Documentos para a posse: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS  

 
01 

 Laudo de inspeção de saúde admissional, emitido por médico do trabalho e constando 

expressamente a aptidão do candidato para o cargo ao qual foi aprovado;  

 02 RG – idade mínima de 18 anos; 

 03 CPF:  

 04  Comprovante de residência; 

 05 Certidão de nascimento ou casamento;  

 06  Título de eleitor ; 

 07 Certidão de quitação com as obrigações eleitorais, emitida pelo TRE de forma eletrônica ou física; 

 08 Quitação com as obrigações militares para homens de idade entre 18 a 45 anos; 

 09 Prova da habilitação e demais requisitos exigidos no edital; 

 10 PIS/PASEP, se houver; 

 
11 

Declaração de antecedentes criminais relativa aos último cinco anos, podendo ser de próprio 

punho; 

 12 Conta corrente ou Salário (Banco do Brasil) 

 
13 

 Declaração de não-acumulação ilegal de cargo, função, emprego ou percepção de proventos, 

fornecida pelo candidato;  

 
14 

No caso de acumulação legal de cargos, função, emprego ou percepção de proventos, informar o 

cargo, o órgão ao qual pertence e a carga horária;  

 
15 

Declaração de não ter sofrido, no exercício de função pública, penalidades disciplinares, conforme 

legislação aplicável;  

 16  Declaração de bens, na forma da lei nº 8.429, de 20 de novembro de 1992;  

 17 Uma fotografia 3x4 recente, de frente e iguais.  


