PICOS
PREFEITURA

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PICOS-PIAUI

CNPJ N" 06.553.80VOOOl-02

DECRETO N'' 90/2022, DE 08 DE AGOSTO DE 2022.

^^Convoca candidatos aprovados no processo seletivo
simplificado objeto do Edital u° 01/2022 e dá outras
providências."

O PREFEITO MUNICIPAL DE PICOS, ESTADO DO PIAUÍ, no uso de suas
atribuições legais, e;

CONSIDERANDO a homologação do processo seletivo simplificado objeto do Edital n°
01/2022, realizada por meio do Decreto n° 68/2022, de 06 de junho de 2022, publicado no Diário
Oficial dos Municípios em 08/06/2022,
DECRETA:

Art. 1® - Ficam convocados os candidatos aprovados e/ou classificados no processo

seletivo simplificado relacionados no Anexo I, para comparecerem, pessoalmente ou por procurador
munido de instrumento de procuração, Procuradoria Geral do Município, situada à Rua Marcos Parente,
n° 155, Bairro Centro, para tratar dos procedimentos de suas contratações.

Parágrafo Único - A relação de candidatos convocados encontra-se discriminada no
Anexo I por código do cargo e cargo objeto do processo seletivo, constando suas informações na
seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato, total de pontos obtidos e classificação.
Art. 2® - Os candidatos convocados deverão comparecer, impreterivelmente, do dia 09 ao

dia 11 de agosto de 2022, no horário compreendido entre as 8:30h e 14:00h.
Art. 3° - Quando do comparecimento, os candidatos deverão apresentar os documentos
abaixo relacionados para comprovação de atendimento ao que dispõe o subitem 4.1 do Edital n°
01/2022, os quais deverão ser apresentados por meio de cópia autenticada em cartório, ou cópia
simples e original para verificação de autenticidade por servidor da Administração:
I.

II.
III.

RGeCPF;

Certidão de casamento, quando houver;
Certidão

de

quitação

eleitoral

http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes/cej
IV.
V.

litida

por

meio

site

luitacao-eleitoral

Comprovante de residência;
caso de

Certificado de ReservisJ

candidatos do sexo masculino;
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