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EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 003/2015
PROCESSO DE SELEÇÃO PÚBLICA EDITAL N°. 001/2014

(JOVEM APRENDIZ)

A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO  DA PREFEITURA MUNICIPAL  DE  CAMAÇARI,
CONVOCA o candidato aprovado e classificado no Processo de Seleção Pública, através do
edital nº 001/2014, para comparecer no dia 10/12/2015, na Rua do Alecrim, nº 06, Centro,
Camaçari-Bahia (ao lado da Clínica de Medicina Humana), para apresentação dos seguintes
documentos: 

1. Comprovante  de  matrícula  ou  atestado  de  frequência  emitido  pela  escola  onde
encontra-se vinculado;

2. Original e cópia do RG;
3. Original e cópia do título de eleitor e do comprovante de quitação eleitoral (para o

candidato maior de 18 anos);
4. Original e cópia do certificado de reservista (para maiores de 18 anos);
5. Original  e  cópia  de  comprovante  atual  de  residência  no  Município  de  Camaçari

mediante apresentação de contas de água, luz, telefone, IPTU ou contrato de aluguel
com firma reconhecida até a data de publicação do edital;

6. Apresentar original e cópia dos 3(três) últimos comprovantes de renda familiar de
todos os membros da família.

7. Original e cópia da Carteira de Trabalho,
8. Original e cópia do PIS.
9. Original e cópia do RG e CPF do responsável legal.

OBS: conforme ítem 2.1.3 do Edital 001/2014, não será chamado a firmar contrato o
candidato  que  deixar  de  comprovar  qualquer  um  dos  requisitos  exigidos  para  a
contratação estabelecidos neste Edital.

CARGO: JOVEM APRENDIZ

01 SAMUEL JOSÉ DE SOBRAL PEREIRA 1328       9º

DISPOSIÇÕES FINAIS:

Por se tratar de etapa eliminatória os candidatos que não comparecerem no período acima
mencionado,  automaticamente  serão  ELIMINADOS do  certame,  Processo  de  Seleção
Pública 001/2014. Em hipótese nenhuma haverá prorrogação do referido período.
Este edital encontra-se publicado no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Camaçari e
na internet no site – www.camacari.ba.gov.br a partir de 09 de dezembro de 2015.

LEZINEIDE ANDRADE CHAGAS SANTOS
Secretária da Administração


