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AVISO DE LICITAÇÃO  

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 006/2011 

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e 
Equipe de Apoio, sediada na Rua São José, nº 472 – Centro – 
CEP 58.140-000 – Areial - PB, S/N - Centro - AREIAL - PB, às 
09:00 horas do dia 13 de abril de 2011, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de 
firma(s) para fornecimento de Material de Expediente 
destinados a todas as Secretarias da Administração Municipal, 
durante o exercício 2011. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº. 10.520/02 e 
Decreto Municipal nº. 120/2010. Informações: no horário das 
07:30 as 11:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 3368-1020. E-mail: pmareial@gmail.com  

AREIAL - PB, 30 de março de 2011. 

RENNAN BARROS ALMEIDA SANTOS 
Pregoeiro Oficial 

 
 

CÂMARA DE VEREADORES 

 

LICITAÇÕES 
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AVISO DE LICITAÇÃO 
 
TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2011 
 
A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AREIAL, por meio da 
Comissão Permanente de Licitação, nomeada pela Portaria 
nº. 009/2010, de 01 de março de 2010, torna público à 
disposição dos interessados no Departamento de Licitações o 
Edital da Tomada de Preços nº. 001/2011, objetivando a 
Contratação de empresa para Pavimentação de Diversas 
Ruas do Município de Areial - PB, conforme solicitação do 
Departamento de Obras e Serviços Gerais do Município com 
data de abertura marcada para o dia 20/04/2011 às 09 horas 
(HORÁRIO LOCAL) na Sala de Licitações, maiores 
informações na Prefeitura Municipal, no horário das 08:00 às 
12:00 horas, ou pelo fone (**) 83 - 3368-1020. 
 
Areial (PB), 30 de março de 2011. 
  
RAFAELA BENJAMIN ALVES  
Presidente da CPL 
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DECRETO Nº 05 DE 03 DE MARÇO DE 2011 

 

ABRE CRÉDITO ADICIONAL 

SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 

40.000,00 (QUARENTA MIL REAIS) NO 

ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ OUTRAS 

PROVIDENCIAS. 

 

O Prefeito Constitucional do Município de 

Areial, Estado da Paraíba no uso de suas atribuições que lhe são 

conferidas na Lei Orgânica Municipal e de conformidade com a Lei 

Municipal nº 153 de 06 de Dezembro de 2010. 

D E C R E T A 

 

Art. 1º - Fica aberto ao orçamento programa 

do Município de Areial – PB, crédito adicional suplementar na 

importância de R$ 40.000,00 (QUARENTA MIL REAIS), para reforço 

das seguintes dotações orçamentárias. 

 

 02020-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

  04-122.2003.2004-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE 

ADMINISTRAÇÃO 

        335041-000-CONTRIBUIÇÕES   

     5.000,00 

        339092-000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 

    3.000,00 

 02050-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

  10-301.1008.2019-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO 

PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA 

        319004-014-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 

   12.000,00 

  10-301.2006.2021-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

        335041-002-CONTRIBUIÇÕES   

     5.000,00 

        339039-002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA 

JURÍDICA 10.000,00 

  10-305.1007.2032-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PEVA 

        339036-002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA 

FÍSICA   5.000,00 

Total -->                                                     

40.000,00 

Art. 2º - Constitui recursos disponíveis para 

atender as despesas decorrentes do credito de que trata o artigo 

anterior a anulação parcial da seguinte dotação orçamentária: 

02020-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

  28-846.0000.2005-PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIÁRIOS 

        319091-000-SENTENÇAS JUDICIAIS   

    8.000,00 

 02050-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPA L 

DE SAÚDE 

  10-302.1009.1073-AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA SEMI UTI OU UTI 

MÓVEL 
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        449052-023-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 

   20.000,00 

  10-301.2006.2023-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO 

BÁSICA 

        339036-014-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA 

FÍSICA  12.000,00 

Total -->                                                40.000,00 

 

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data 

de sua publicação, revogadas as disposições em contrario. 

Gabinete do Prefeito do Município de Areial – 

em 03 de março de 2011. 

 

 
  Prefeito Constitucional do Município de Areial – PB  

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

CONCURSO 
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CONVOCAÇÃO 

 
 

Pela presente fica CONVOCADO o Sr(a) 
KLEBER VERISSIMO DE SOUZA                                          

, aprovado em Concurso Público realizado no dia 16 de 
janeiro de 2011, para no prazo de 30 (trinta) dias a 
partir do recebimento desta, apresentar no 
Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura 
Municipal de Areial localizado na Rua São José, n° 472, 
Centro, Areial - PB, no horário das 07:00 às 13:00 
horas, de segunda a sexta feira, a seguinte 
documentação: 

a) Cópias autenticadas em Cartório: 
RG, CPF, Certidão de Casamento ou Nascimento 
(dependendo do estado civil), Título de Eleitor; 
Certificado de Reservista (só para o sexo masculino), 
CNH com a classificação exigida para o cargo em que 
foi aprovado (motorista), Comprovação da 
escolaridade mínima, e a documentação exigida para o 
cargo em que foi aprovado;  

b) Certidões Negativas: Cível e 
Criminal; 

c) Certidão expedida pelo Cartório 
Eleitoral onde se encontra inscrito comprovando estar 
regular junto a Justiça Eleitoral; 

e) Declaração de Bens (com firma 
reconhecida em Cartório – modelo anexo); 

f) Declaração que não possui nenhum 
outro vínculo empregatício (com firma reconhecida em 
Cartório – modelo anexo); 

g) Exame de Sanidade Mental realizado 
por especialista; 

h)Exames: hemograma completo, 
glicemia, eletrocardiograma, audiometria;  

i) O candidato convocado deverá se 
submeter à exame que será realizado por médico 
indicado pela Edilidade, em local e dia a ser 
determinado. 

j) No caso de candidato aprovado 
portador de necessidade especial, deverá submeter-se 
a perícia médica para verificação da compatibilidade 
da sua deficiência com o exercício das atribuições do 
cargo concorrido. A perícia mencionada será realizada 
por banca médica designada pelo Município de Areial, 
devendo o laudo ser proferido no prazo de 05 (cinco) 
dias a contar da sua realização;  

Conforme estabelecido no Edital n° 
001/2010, será excluído do processo de nomeação o 
candidato convocado que não apresentar a 
documentação solicitada, bem como não possuir 
condições de saúde adequadas para exercer as suas 
funções. 

No caso do candidato convocado 
portador de necessidades especiais, a sua nomeação 
será condicionada a constatação da compatibilidade da 
sua deficiência com o cargo escolhido. 
 
 

Areial, 28 de Março de 2011. 
 

 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL 

GABINETE DO PREFEITO 
Rua São José, nº 472 – Centro – Fone: (83) 3368-1020 CEP 58.140-000  

Areial - PB. 

 
CONVOCAÇÃO 

 
 

Pela presente fica CONVOCADO o Sr(a) 

RUBEILSON DOS SANTOS SILVA, aprovado 
em Concurso Público realizado no dia 16 de janeiro de 
2011, para no prazo de 30 (trinta) dias a partir do 
recebimento desta, apresentar no Departamento de 
Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Areial 
localizado na Rua São José, n° 472, Centro, Areial - 
PB, no horário das 07:00 às 13:00 horas, de segunda 
a sexta feira, a seguinte documentação: 

a) Cópias autenticadas em Cartório: 
RG, CPF, Certidão de Casamento ou Nascimento 
(dependendo do estado civil), Título de Eleitor; 
Certificado de Reservista (só para o sexo masculino), 
CNH com a classificação exigida para o cargo em que 
foi aprovado (motorista), Comprovação da 
escolaridade mínima, e a documentação exigida para o 
cargo em que foi aprovado;  

b) Certidões Negativas: Cível e 
Criminal; 

c) Certidão expedida pelo Cartório 
Eleitoral onde se encontra inscrito comprovando estar 
regular junto a Justiça Eleitoral; 

e) Declaração de Bens (com firma 
reconhecida em Cartório – modelo anexo); 

f) Declaração que não possui nenhum 
outro vínculo empregatício (com firma reconhecida em 
Cartório – modelo anexo); 

g) Exame de Sanidade Mental realizado 
por especialista; 

h)Exames: hemograma completo, 
glicemia, eletrocardiograma, audiometria;  

CONVOCAÇÃO 
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i) O candidato convocado deverá se 
submeter à exame que será realizado por médico 
indicado pela Edilidade, em local e dia a ser 
determinado. 

j) No caso de candidato aprovado 
portador de necessidade especial, deverá submeter-se 
a perícia médica para verificação da compatibilidade 
da sua deficiência com o exercício das atribuições do 
cargo concorrido. A perícia mencionada será realizada 
por banca médica designada pelo Município de Areial, 
devendo o laudo ser proferido no prazo de 05 (cinco) 
dias a contar da sua realização;  

Conforme estabelecido no Edital n° 
001/2010, será excluído do processo de nomeação o 
candidato convocado que não apresentar a 
documentação solicitada, bem como não possuir 
condições de saúde adequadas para exercer as suas 
funções. 

No caso do candidato convocado 
portador de necessidades especiais, a sua nomeação 
será condicionada a constatação da compatibilidade da 
sua deficiência com o cargo escolhido. 
 
 

Areial, 28 de Março de 2011. 
 

 
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL 

GABINETE DO PREFEITO 
Rua São José, nº 472 – Centro – Fone: (83) 3368-1020 CEP 58.140-000  

Areial - PB. 

 
CONVOCAÇÃO 

 
 

Pela presente fica CONVOCADO o Sr(a) 

YURI EMMANUEL MENDONCA DE MELO , 
aprovado em Concurso Público realizado no dia 16 de 
janeiro de 2011, para no prazo de 30 (trinta) dias a 
partir do recebimento desta, apresentar no 
Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura 
Municipal de Areial localizado na Rua São José, n° 472, 
Centro, Areial - PB, no horário das 07:00 às 13:00 
horas, de segunda a sexta feira, a seguinte 
documentação: 

a) Cópias autenticadas em Cartório: 
RG, CPF, Certidão de Casamento ou Nascimento 
(dependendo do estado civil), Título de Eleitor; 
Certificado de Reservista (só para o sexo masculino), 
CNH com a classificação exigida para o cargo em que 
foi aprovado (motorista), Comprovação da 
escolaridade mínima, e a documentação exigida para o 
cargo em que foi aprovado;  

b) Certidões Negativas: Cível e 
Criminal; 

c) Certidão expedida pelo Cartório 
Eleitoral onde se encontra inscrito comprovando estar 
regular junto a Justiça Eleitoral; 

e) Declaração de Bens (com firma 
reconhecida em Cartório – modelo anexo); 

f) Declaração que não possui nenhum 
outro vínculo empregatício (com firma reconhecida em 
Cartório – modelo anexo); 

g) Exame de Sanidade Mental realizado 
por especialista; 

h)Exames: hemograma completo, 
glicemia, eletrocardiograma, audiometria;  

i) O candidato convocado deverá se 
submeter à exame que será realizado por médico 
indicado pela Edilidade, em local e dia a ser 
determinado. 

j) No caso de candidato aprovado 
portador de necessidade especial, deverá submeter-se 
a perícia médica para verificação da compatibilidade 
da sua deficiência com o exercício das atribuições do 
cargo concorrido. A perícia mencionada será realizada 
por banca médica designada pelo Município de Areial, 
devendo o laudo ser proferido no prazo de 05 (cinco) 
dias a contar da sua realização;  

Conforme estabelecido no Edital n° 
001/2010, será excluído do processo de nomeação o 
candidato convocado que não apresentar a 
documentação solicitada, bem como não possuir 
condições de saúde adequadas para exercer as suas 
funções. 

No caso do candidato convocado 
portador de necessidades especiais, a sua nomeação 
será condicionada a constatação da compatibilidade da 
sua deficiência com o cargo escolhido. 
 
 

Areial, 28 de Março de 2011. 
 

 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL 

GABINETE DO PREFEITO 
Rua São José, nº 472 – Centro – Fone: (83) 3368-1020 CEP 58.140-000  

Areial - PB. 

 
CONVOCAÇÃO 

 
 

Pela presente fica CONVOCADO o Sr(a) 

TEOTÔNIO BARBOSA DA ROCHA , aprovado em 

Concurso Público realizado no dia 16 de janeiro de 
2011, para no prazo de 30 (trinta) dias a partir do 
recebimento desta, apresentar no Departamento de 
Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Areial 
localizado na Rua São José, n° 472, Centro, Areial - 
PB, no horário das 07:00 às 13:00 horas, de segunda 
a sexta feira, a seguinte documentação: 

a) Cópias autenticadas em Cartório: 
RG, CPF, Certidão de Casamento ou Nascimento 
(dependendo do estado civil), Título de Eleitor; 
Certificado de Reservista (só para o sexo masculino), 
CNH com a classificação exigida para o cargo em que 
foi aprovado (motorista), Comprovação da 
escolaridade mínima, e a documentação exigida para o 
cargo em que foi aprovado;  

b) Certidões Negativas: Cível e 
Criminal; 

c) Certidão expedida pelo Cartório 
Eleitoral onde se encontra inscrito comprovando estar 
regular junto a Justiça Eleitoral; 

e) Declaração de Bens (com firma 
reconhecida em Cartório – modelo anexo); 

f) Declaração que não possui nenhum 
outro vínculo empregatício (com firma reconhecida em 
Cartório – modelo anexo); 

g) Exame de Sanidade Mental realizado 
por especialista; 

h)Exames: hemograma completo, 
glicemia, eletrocardiograma, audiometria;  

i) O candidato convocado deverá se 
submeter à exame que será realizado por médico 
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indicado pela Edilidade, em local e dia a ser 
determinado. 

j) No caso de candidato aprovado 
portador de necessidade especial, deverá submeter-se 
a perícia médica para verificação da compatibilidade 
da sua deficiência com o exercício das atribuições do 
cargo concorrido. A perícia mencionada será realizada 
por banca médica designada pelo Município de Areial, 
devendo o laudo ser proferido no prazo de 05 (cinco) 
dias a contar da sua realização;  

Conforme estabelecido no Edital n° 
001/2010, será excluído do processo de nomeação o 
candidato convocado que não apresentar a 
documentação solicitada, bem como não possuir 
condições de saúde adequadas para exercer as suas 
funções. 

No caso do candidato convocado 
portador de necessidades especiais, a sua nomeação 
será condicionada a constatação da compatibilidade da 
sua deficiência com o cargo escolhido. 
 
 

Areial, 28 de Março de 2011. 
 

 
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL 

GABINETE DO PREFEITO 
Rua São José, nº 472 – Centro – Fone: (83) 3368-1020 CEP 58.140-000  

Areial - PB. 

 
CONVOCAÇÃO 

 
 

Pela presente fica CONVOCADO o Sr(a) 

SAUL VALY PEREIRA , aprovado em Concurso 

Público realizado no dia 16 de janeiro de 2011, para no 
prazo de 30 (trinta) dias a partir do recebimento 
desta, apresentar no Departamento de Recursos 
Humanos da Prefeitura Municipal de Areial localizado 
na Rua São José, n° 472, Centro, Areial - PB, no 
horário das 07:00 às 13:00 horas, de segunda a sexta 
feira, a seguinte documentação: 

a) Cópias autenticadas em Cartório: 
RG, CPF, Certidão de Casamento ou Nascimento 
(dependendo do estado civil), Título de Eleitor; 
Certificado de Reservista (só para o sexo masculino), 
CNH com a classificação exigida para o cargo em que 
foi aprovado (motorista), Comprovação da 
escolaridade mínima, e a documentação exigida para o 
cargo em que foi aprovado;  

b) Certidões Negativas: Cível e 
Criminal; 

c) Certidão expedida pelo Cartório 
Eleitoral onde se encontra inscrito comprovando estar 
regular junto a Justiça Eleitoral; 

e) Declaração de Bens (com firma 
reconhecida em Cartório – modelo anexo); 

f) Declaração que não possui nenhum 
outro vínculo empregatício (com firma reconhecida em 
Cartório – modelo anexo); 

g) Exame de Sanidade Mental realizado 
por especialista; 

h)Exames: hemograma completo, 
glicemia, eletrocardiograma, audiometria;  

i) O candidato convocado deverá se 
submeter à exame que será realizado por médico 

indicado pela Edilidade, em local e dia a ser 
determinado. 

j) No caso de candidato aprovado 
portador de necessidade especial, deverá submeter-se 
a perícia médica para verificação da compatibilidade 
da sua deficiência com o exercício das atribuições do 
cargo concorrido. A perícia mencionada será realizada 
por banca médica designada pelo Município de Areial, 
devendo o laudo ser proferido no prazo de 05 (cinco) 
dias a contar da sua realização;  

Conforme estabelecido no Edital n° 
001/2010, será excluído do processo de nomeação o 
candidato convocado que não apresentar a 
documentação solicitada, bem como não possuir 
condições de saúde adequadas para exercer as suas 
funções. 

No caso do candidato convocado 
portador de necessidades especiais, a sua nomeação 
será condicionada a constatação da compatibilidade da 
sua deficiência com o cargo escolhido. 
 
 

Areial, 28 de Março de 2011. 
 

 

 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL 

GABINETE DO PREFEITO 
Rua São José, nº 472 – Centro – Fone: (83) 3368-1020 CEP 58.140-000  

Areial - PB. 

 
CONVOCAÇÃO 

 
 

Pela presente fica CONVOCADO o Sr(a) 

CARLOS LEONARDO QUEIROGA MOREIRA 
DUARTE , aprovado em Concurso Público realizado 

no dia 16 de janeiro de 2011, para no prazo de 30 
(trinta) dias a partir do recebimento desta, apresentar 
no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura 
Municipal de Areial localizado na Rua São José, n° 472, 
Centro, Areial - PB, no horário das 07:00 às 13:00 
horas, de segunda a sexta feira, a seguinte 
documentação: 

a) Cópias autenticadas em Cartório: 
RG, CPF, Certidão de Casamento ou Nascimento 
(dependendo do estado civil), Título de Eleitor; 
Certificado de Reservista (só para o sexo masculino), 
CNH com a classificação exigida para o cargo em que 
foi aprovado (motorista), Comprovação da 
escolaridade mínima, e a documentação exigida para o 
cargo em que foi aprovado;  

b) Certidões Negativas: Cível e 
Criminal; 

c) Certidão expedida pelo Cartório 
Eleitoral onde se encontra inscrito comprovando estar 
regular junto a Justiça Eleitoral; 

e) Declaração de Bens (com firma 
reconhecida em Cartório – modelo anexo); 

f) Declaração que não possui nenhum 
outro vínculo empregatício (com firma reconhecida em 
Cartório – modelo anexo); 

g) Exame de Sanidade Mental realizado 
por especialista; 

h)Exames: hemograma completo, 
glicemia, eletrocardiograma, audiometria;  

i) O candidato convocado deverá se 
submeter à exame que será realizado por médico 
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indicado pela Edilidade, em local e dia a ser 
determinado. 

j) No caso de candidato aprovado 
portador de necessidade especial, deverá submeter-se 
a perícia médica para verificação da compatibilidade 
da sua deficiência com o exercício das atribuições do 
cargo concorrido. A perícia mencionada será realizada 
por banca médica designada pelo Município de Areial, 
devendo o laudo ser proferido no prazo de 05 (cinco) 
dias a contar da sua realização;  

Conforme estabelecido no Edital n° 
001/2010, será excluído do processo de nomeação o 
candidato convocado que não apresentar a 
documentação solicitada, bem como não possuir 
condições de saúde adequadas para exercer as suas 
funções. 

No caso do candidato convocado 
portador de necessidades especiais, a sua nomeação 
será condicionada a constatação da compatibilidade da 
sua deficiência com o cargo escolhido. 
 
 

Areial, 28 de Março de 2011. 
 

 
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL 

GABINETE DO PREFEITO 
Rua São José, nº 472 – Centro – Fone: (83) 3368-1020 CEP 58.140-000  

Areial - PB. 

 
CONVOCAÇÃO 

 
 

Pela presente fica CONVOCADO o Sr(a) 

ELITON BEZERRA BARBOSA , aprovado em 

Concurso Público realizado no dia 16 de janeiro de 
2011, para no prazo de 30 (trinta) dias a partir do 
recebimento desta, apresentar no Departamento de 
Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Areial 
localizado na Rua São José, n° 472, Centro, Areial - 
PB, no horário das 07:00 às 13:00 horas, de segunda 
a sexta feira, a seguinte documentação: 

a) Cópias autenticadas em Cartório: 
RG, CPF, Certidão de Casamento ou Nascimento 
(dependendo do estado civil), Título de Eleitor; 
Certificado de Reservista (só para o sexo masculino), 
CNH com a classificação exigida para o cargo em que 
foi aprovado (motorista), Comprovação da 
escolaridade mínima, e a documentação exigida para o 
cargo em que foi aprovado;  

b) Certidões Negativas: Cível e 
Criminal; 

c) Certidão expedida pelo Cartório 
Eleitoral onde se encontra inscrito comprovando estar 
regular junto a Justiça Eleitoral; 

e) Declaração de Bens (com firma 
reconhecida em Cartório – modelo anexo); 

f) Declaração que não possui nenhum 
outro vínculo empregatício (com firma reconhecida em 
Cartório – modelo anexo); 

g) Exame de Sanidade Mental realizado 
por especialista; 

h)Exames: hemograma completo, 
glicemia, eletrocardiograma, audiometria;  

i) O candidato convocado deverá se 
submeter à exame que será realizado por médico 
indicado pela Edilidade, em local e dia a ser 
determinado. 

j) No caso de candidato aprovado 
portador de necessidade especial, deverá submeter-se 
a perícia médica para verificação da compatibilidade 
da sua deficiência com o exercício das atribuições do 
cargo concorrido. A perícia mencionada será realizada 
por banca médica designada pelo Município de Areial, 
devendo o laudo ser proferido no prazo de 05 (cinco) 
dias a contar da sua realização;  

Conforme estabelecido no Edital n° 
001/2010, será excluído do processo de nomeação o 
candidato convocado que não apresentar a 
documentação solicitada, bem como não possuir 
condições de saúde adequadas para exercer as suas 
funções. 

No caso do candidato convocado 
portador de necessidades especiais, a sua nomeação 
será condicionada a constatação da compatibilidade da 
sua deficiência com o cargo escolhido. 
 
 

Areial, 28 de Março de 2011. 
 

 

 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL 

GABINETE DO PREFEITO 
Rua São José, nº 472 – Centro – Fone: (83) 3368-1020 CEP 58.140-000  

Areial - PB. 

 
CONVOCAÇÃO 

 
 

Pela presente fica CONVOCADO o Sr(a) 

ELINETE DE ANDRADE ALVES , aprovado em 

Concurso Público realizado no dia 16 de janeiro de 
2011, para no prazo de 30 (trinta) dias a partir do 
recebimento desta, apresentar no Departamento de 
Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Areial 
localizado na Rua São José, n° 472, Centro, Areial - 
PB, no horário das 07:00 às 13:00 horas, de segunda 
a sexta feira, a seguinte documentação: 

a) Cópias autenticadas em Cartório: 
RG, CPF, Certidão de Casamento ou Nascimento 
(dependendo do estado civil), Título de Eleitor; 
Certificado de Reservista (só para o sexo masculino), 
CNH com a classificação exigida para o cargo em que 
foi aprovado (motorista), Comprovação da 
escolaridade mínima, e a documentação exigida para o 
cargo em que foi aprovado;  

b) Certidões Negativas: Cível e 
Criminal; 

c) Certidão expedida pelo Cartório 
Eleitoral onde se encontra inscrito comprovando estar 
regular junto a Justiça Eleitoral; 

e) Declaração de Bens (com firma 
reconhecida em Cartório – modelo anexo); 

f) Declaração que não possui nenhum 
outro vínculo empregatício (com firma reconhecida em 
Cartório – modelo anexo); 

g) Exame de Sanidade Mental realizado 
por especialista; 

h)Exames: hemograma completo, 
glicemia, eletrocardiograma, audiometria;  

i) O candidato convocado deverá se 
submeter à exame que será realizado por médico 
indicado pela Edilidade, em local e dia a ser 
determinado. 
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j) No caso de candidato aprovado 
portador de necessidade especial, deverá submeter-se 
a perícia médica para verificação da compatibilidade 
da sua deficiência com o exercício das atribuições do 
cargo concorrido. A perícia mencionada será realizada 
por banca médica designada pelo Município de Areial, 
devendo o laudo ser proferido no prazo de 05 (cinco) 
dias a contar da sua realização;  

Conforme estabelecido no Edital n° 
001/2010, será excluído do processo de nomeação o 
candidato convocado que não apresentar a 
documentação solicitada, bem como não possuir 
condições de saúde adequadas para exercer as suas 
funções. 

No caso do candidato convocado 
portador de necessidades especiais, a sua nomeação 
será condicionada a constatação da compatibilidade da 
sua deficiência com o cargo escolhido. 
 
 

Areial, 28 de Março de 2011. 
 

 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL 

GABINETE DO PREFEITO 
Rua São José, nº 472 – Centro – Fone: (83) 3368-1020 CEP 58.140-000  

Areial - PB. 

 
CONVOCAÇÃO 

 
 

Pela presente fica CONVOCADO o Sr(a) 

FABIO SILVA BATISTA , aprovado em Concurso 

Público realizado no dia 16 de janeiro de 2011, para no 
prazo de 30 (trinta) dias a partir do recebimento 
desta, apresentar no Departamento de Recursos 
Humanos da Prefeitura Municipal de Areial localizado 
na Rua São José, n° 472, Centro, Areial - PB, no 
horário das 07:00 às 13:00 horas, de segunda a sexta 
feira, a seguinte documentação: 

a) Cópias autenticadas em Cartório: 
RG, CPF, Certidão de Casamento ou Nascimento 
(dependendo do estado civil), Título de Eleitor; 
Certificado de Reservista (só para o sexo masculino), 
CNH com a classificação exigida para o cargo em que 
foi aprovado (motorista), Comprovação da 
escolaridade mínima, e a documentação exigida para o 
cargo em que foi aprovado;  

b) Certidões Negativas: Cível e 
Criminal; 

c) Certidão expedida pelo Cartório 
Eleitoral onde se encontra inscrito comprovando estar 
regular junto a Justiça Eleitoral; 

e) Declaração de Bens (com firma 
reconhecida em Cartório – modelo anexo); 

f) Declaração que não possui nenhum 
outro vínculo empregatício (com firma reconhecida em 
Cartório – modelo anexo); 

g) Exame de Sanidade Mental realizado 
por especialista; 

h)Exames: hemograma completo, 
glicemia, eletrocardiograma, audiometria;  

i) O candidato convocado deverá se 
submeter à exame que será realizado por médico 
indicado pela Edilidade, em local e dia a ser 
determinado. 

j) No caso de candidato aprovado 
portador de necessidade especial, deverá submeter-se 
a perícia médica para verificação da compatibilidade 

da sua deficiência com o exercício das atribuições do 
cargo concorrido. A perícia mencionada será realizada 
por banca médica designada pelo Município de Areial, 
devendo o laudo ser proferido no prazo de 05 (cinco) 
dias a contar da sua realização;  

Conforme estabelecido no Edital n° 
001/2010, será excluído do processo de nomeação o 
candidato convocado que não apresentar a 
documentação solicitada, bem como não possuir 
condições de saúde adequadas para exercer as suas 
funções. 

No caso do candidato convocado 
portador de necessidades especiais, a sua nomeação 
será condicionada a constatação da compatibilidade da 
sua deficiência com o cargo escolhido. 
 
 

Areial, 28 de Março de 2011. 
 

 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL 

GABINETE DO PREFEITO 
Rua São José, nº 472 – Centro – Fone: (83) 3368-1020 CEP 58.140-000  

Areial - PB. 

 
CONVOCAÇÃO 

 
 

Pela presente fica CONVOCADO o Sr(a) 

RINALDO GUEDES CABRAL , aprovado em 

Concurso Público realizado no dia 16 de janeiro de 
2011, para no prazo de 30 (trinta) dias a partir do 
recebimento desta, apresentar no Departamento de 
Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Areial 
localizado na Rua São José, n° 472, Centro, Areial - 
PB, no horário das 07:00 às 13:00 horas, de segunda 
a sexta feira, a seguinte documentação: 

a) Cópias autenticadas em Cartório: 
RG, CPF, Certidão de Casamento ou Nascimento 
(dependendo do estado civil), Título de Eleitor; 
Certificado de Reservista (só para o sexo masculino), 
CNH com a classificação exigida para o cargo em que 
foi aprovado (motorista), Comprovação da 
escolaridade mínima, e a documentação exigida para o 
cargo em que foi aprovado;  

b) Certidões Negativas: Cível e 
Criminal; 

c) Certidão expedida pelo Cartório 
Eleitoral onde se encontra inscrito comprovando estar 
regular junto a Justiça Eleitoral; 

e) Declaração de Bens (com firma 
reconhecida em Cartório – modelo anexo); 

f) Declaração que não possui nenhum 
outro vínculo empregatício (com firma reconhecida em 
Cartório – modelo anexo); 

g) Exame de Sanidade Mental realizado 
por especialista; 

h)Exames: hemograma completo, 
glicemia, eletrocardiograma, audiometria;  

i) O candidato convocado deverá se 
submeter à exame que será realizado por médico 
indicado pela Edilidade, em local e dia a ser 
determinado. 

j) No caso de candidato aprovado 
portador de necessidade especial, deverá submeter-se 
a perícia médica para verificação da compatibilidade 
da sua deficiência com o exercício das atribuições do 
cargo concorrido. A perícia mencionada será realizada 
por banca médica designada pelo Município de Areial, 
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devendo o laudo ser proferido no prazo de 05 (cinco) 
dias a contar da sua realização;  

Conforme estabelecido no Edital n° 
001/2010, será excluído do processo de nomeação o 
candidato convocado que não apresentar a 
documentação solicitada, bem como não possuir 
condições de saúde adequadas para exercer as suas 
funções. 

No caso do candidato convocado 
portador de necessidades especiais, a sua nomeação 
será condicionada a constatação da compatibilidade da 
sua deficiência com o cargo escolhido. 
 
 

Areial, 28 de Março de 2011. 
 

 
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL 

GABINETE DO PREFEITO 
Rua São José, nº 472 – Centro – Fone: (83) 3368-1020 CEP 58.140-000  

Areial - PB. 

 
CONVOCAÇÃO 

 
 

Pela presente fica CONVOCADO o Sr(a) 

CARLA JAQUELINE DINIZ DE SOUSA , aprovado 
em Concurso Público realizado no dia 16 de janeiro de 
2011, para no prazo de 30 (trinta) dias a partir do 
recebimento desta, apresentar no Departamento de 
Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Areial 
localizado na Rua São José, n° 472, Centro, Areial - 
PB, no horário das 07:00 às 13:00 horas, de segunda 
a sexta feira, a seguinte documentação: 

a) Cópias autenticadas em Cartório: 
RG, CPF, Certidão de Casamento ou Nascimento 
(dependendo do estado civil), Título de Eleitor; 
Certificado de Reservista (só para o sexo masculino), 
CNH com a classificação exigida para o cargo em que 
foi aprovado (motorista), Comprovação da 
escolaridade mínima, e a documentação exigida para o 
cargo em que foi aprovado;  

b) Certidões Negativas: Cível e 
Criminal; 

c) Certidão expedida pelo Cartório 
Eleitoral onde se encontra inscrito comprovando estar 
regular junto a Justiça Eleitoral; 

e) Declaração de Bens (com firma 
reconhecida em Cartório – modelo anexo); 

f) Declaração que não possui nenhum 
outro vínculo empregatício (com firma reconhecida em 
Cartório – modelo anexo); 

g) Exame de Sanidade Mental realizado 
por especialista; 

h)Exames: hemograma completo, 
glicemia, eletrocardiograma, audiometria;  

i) O candidato convocado deverá se 
submeter à exame que será realizado por médico 
indicado pela Edilidade, em local e dia a ser 
determinado. 

j) No caso de candidato aprovado 
portador de necessidade especial, deverá submeter-se 
a perícia médica para verificação da compatibilidade 
da sua deficiência com o exercício das atribuições do 
cargo concorrido. A perícia mencionada será realizada 
por banca médica designada pelo Município de Areial, 
devendo o laudo ser proferido no prazo de 05 (cinco) 
dias a contar da sua realização;  

Conforme estabelecido no Edital n° 
001/2010, será excluído do processo de nomeação o 
candidato convocado que não apresentar a 
documentação solicitada, bem como não possuir 
condições de saúde adequadas para exercer as suas 
funções. 

No caso do candidato convocado 
portador de necessidades especiais, a sua nomeação 
será condicionada a constatação da compatibilidade da 
sua deficiência com o cargo escolhido. 
 
 

Areial, 28 de Março de 2011. 
 

 

 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL 

GABINETE DO PREFEITO 
Rua São José, nº 472 – Centro – Fone: (83) 3368-1020 CEP 58.140-000  

Areial - PB. 

 
CONVOCAÇÃO 

 
 

Pela presente fica CONVOCADO o Sr(a) 

SALATIEL PEREIRA ALVES SOBRINHO , 
aprovado em Concurso Público realizado no dia 16 de 
janeiro de 2011, para no prazo de 30 (trinta) dias a 
partir do recebimento desta, apresentar no 
Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura 
Municipal de Areial localizado na Rua São José, n° 472, 
Centro, Areial - PB, no horário das 07:00 às 13:00 
horas, de segunda a sexta feira, a seguinte 
documentação: 

a) Cópias autenticadas em Cartório: 
RG, CPF, Certidão de Casamento ou Nascimento 
(dependendo do estado civil), Título de Eleitor; 
Certificado de Reservista (só para o sexo masculino), 
CNH com a classificação exigida para o cargo em que 
foi aprovado (motorista), Comprovação da 
escolaridade mínima, e a documentação exigida para o 
cargo em que foi aprovado;  

b) Certidões Negativas: Cível e 
Criminal; 

c) Certidão expedida pelo Cartório 
Eleitoral onde se encontra inscrito comprovando estar 
regular junto a Justiça Eleitoral; 

e) Declaração de Bens (com firma 
reconhecida em Cartório – modelo anexo); 

f) Declaração que não possui nenhum 
outro vínculo empregatício (com firma reconhecida em 
Cartório – modelo anexo); 

g) Exame de Sanidade Mental realizado 
por especialista; 

h)Exames: hemograma completo, 
glicemia, eletrocardiograma, audiometria;  

i) O candidato convocado deverá se 
submeter à exame que será realizado por médico 
indicado pela Edilidade, em local e dia a ser 
determinado. 

j) No caso de candidato aprovado 
portador de necessidade especial, deverá submeter-se 
a perícia médica para verificação da compatibilidade 
da sua deficiência com o exercício das atribuições do 
cargo concorrido. A perícia mencionada será realizada 
por banca médica designada pelo Município de Areial, 
devendo o laudo ser proferido no prazo de 05 (cinco) 
dias a contar da sua realização;  
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Conforme estabelecido no Edital n° 
001/2010, será excluído do processo de nomeação o 
candidato convocado que não apresentar a 
documentação solicitada, bem como não possuir 
condições de saúde adequadas para exercer as suas 
funções. 

No caso do candidato convocado 
portador de necessidades especiais, a sua nomeação 
será condicionada a constatação da compatibilidade da 
sua deficiência com o cargo escolhido. 
 
 

Areial, 28 de Março de 2011. 
 

 

 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL 

GABINETE DO PREFEITO 
Rua São José, nº 472 – Centro – Fone: (83) 3368-1020 CEP 58.140-000  

Areial - PB. 

 
CONVOCAÇÃO 

 
 

Pela presente fica CONVOCADO o Sr(a) 

FABRICIO DINIZ DE SOUSA , aprovado em 

Concurso Público realizado no dia 16 de janeiro de 
2011, para no prazo de 30 (trinta) dias a partir do 
recebimento desta, apresentar no Departamento de 
Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Areial 
localizado na Rua São José, n° 472, Centro, Areial - 
PB, no horário das 07:00 às 13:00 horas, de segunda 
a sexta feira, a seguinte documentação: 

a) Cópias autenticadas em Cartório: 
RG, CPF, Certidão de Casamento ou Nascimento 
(dependendo do estado civil), Título de Eleitor; 
Certificado de Reservista (só para o sexo masculino), 
CNH com a classificação exigida para o cargo em que 
foi aprovado (motorista), Comprovação da 
escolaridade mínima, e a documentação exigida para o 
cargo em que foi aprovado;  

b) Certidões Negativas: Cível e 
Criminal; 

c) Certidão expedida pelo Cartório 
Eleitoral onde se encontra inscrito comprovando estar 
regular junto a Justiça Eleitoral; 

e) Declaração de Bens (com firma 
reconhecida em Cartório – modelo anexo); 

f) Declaração que não possui nenhum 
outro vínculo empregatício (com firma reconhecida em 
Cartório – modelo anexo); 

g) Exame de Sanidade Mental realizado 
por especialista; 

h)Exames: hemograma completo, 
glicemia, eletrocardiograma, audiometria;  

i) O candidato convocado deverá se 
submeter à exame que será realizado por médico 
indicado pela Edilidade, em local e dia a ser 
determinado. 

j) No caso de candidato aprovado 
portador de necessidade especial, deverá submeter-se 
a perícia médica para verificação da compatibilidade 
da sua deficiência com o exercício das atribuições do 
cargo concorrido. A perícia mencionada será realizada 
por banca médica designada pelo Município de Areial, 
devendo o laudo ser proferido no prazo de 05 (cinco) 
dias a contar da sua realização;  

Conforme estabelecido no Edital n° 
001/2010, será excluído do processo de nomeação o 
candidato convocado que não apresentar a 
documentação solicitada, bem como não possuir 
condições de saúde adequadas para exercer as suas 
funções. 

No caso do candidato convocado 
portador de necessidades especiais, a sua nomeação 
será condicionada a constatação da compatibilidade da 
sua deficiência com o cargo escolhido. 
 
 

Areial, 28 de Março de 2011. 
 

 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL 

GABINETE DO PREFEITO 
Rua São José, nº 472 – Centro – Fone: (83) 3368-1020 CEP 58.140-000  

Areial - PB. 

 
CONVOCAÇÃO 

 
 

Pela presente fica CONVOCADO o Sr(a) 

ZACARIAS PEREIRA MACIEL , aprovado em 

Concurso Público realizado no dia 16 de janeiro de 
2011, para no prazo de 30 (trinta) dias a partir do 
recebimento desta, apresentar no Departamento de 
Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Areial 
localizado na Rua São José, n° 472, Centro, Areial - 
PB, no horário das 07:00 às 13:00 horas, de segunda 
a sexta feira, a seguinte documentação: 

a) Cópias autenticadas em Cartório: 
RG, CPF, Certidão de Casamento ou Nascimento 
(dependendo do estado civil), Título de Eleitor; 
Certificado de Reservista (só para o sexo masculino), 
CNH com a classificação exigida para o cargo em que 
foi aprovado (motorista), Comprovação da 
escolaridade mínima, e a documentação exigida para o 
cargo em que foi aprovado;  

b) Certidões Negativas: Cível e 
Criminal; 

c) Certidão expedida pelo Cartório 
Eleitoral onde se encontra inscrito comprovando estar 
regular junto a Justiça Eleitoral; 

e) Declaração de Bens (com firma 
reconhecida em Cartório – modelo anexo); 

f) Declaração que não possui nenhum 
outro vínculo empregatício (com firma reconhecida em 
Cartório – modelo anexo); 

g) Exame de Sanidade Mental realizado 
por especialista; 

h)Exames: hemograma completo, 
glicemia, eletrocardiograma, audiometria;  

i) O candidato convocado deverá se 
submeter à exame que será realizado por médico 
indicado pela Edilidade, em local e dia a ser 
determinado. 

j) No caso de candidato aprovado 
portador de necessidade especial, deverá submeter-se 
a perícia médica para verificação da compatibilidade 
da sua deficiência com o exercício das atribuições do 
cargo concorrido. A perícia mencionada será realizada 
por banca médica designada pelo Município de Areial, 
devendo o laudo ser proferido no prazo de 05 (cinco) 
dias a contar da sua realização;  

Conforme estabelecido no Edital n° 
001/2010, será excluído do processo de nomeação o 
candidato convocado que não apresentar a 
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documentação solicitada, bem como não possuir 
condições de saúde adequadas para exercer as suas 
funções. 

No caso do candidato convocado 
portador de necessidades especiais, a sua nomeação 
será condicionada a constatação da compatibilidade da 
sua deficiência com o cargo escolhido. 
 
 

Areial, 28 de Março de 2011. 
 

 

 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL 

GABINETE DO PREFEITO 
Rua São José, nº 472 – Centro – Fone: (83) 3368-1020 CEP 58.140-000  

Areial - PB. 

 
CONVOCAÇÃO 

 
 

Pela presente fica CONVOCADO o Sr(a) 

REGINALDO PEREIRA DE MELO , aprovado em 

Concurso Público realizado no dia 16 de janeiro de 
2011, para no prazo de 30 (trinta) dias a partir do 
recebimento desta, apresentar no Departamento de 
Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Areial 
localizado na Rua São José, n° 472, Centro, Areial - 
PB, no horário das 07:00 às 13:00 horas, de segunda 
a sexta feira, a seguinte documentação: 

a) Cópias autenticadas em Cartório: 
RG, CPF, Certidão de Casamento ou Nascimento 
(dependendo do estado civil), Título de Eleitor; 
Certificado de Reservista (só para o sexo masculino), 
CNH com a classificação exigida para o cargo em que 
foi aprovado (motorista), Comprovação da 
escolaridade mínima, e a documentação exigida para o 
cargo em que foi aprovado;  

b) Certidões Negativas: Cível e 
Criminal; 

c) Certidão expedida pelo Cartório 
Eleitoral onde se encontra inscrito comprovando estar 
regular junto a Justiça Eleitoral; 

e) Declaração de Bens (com firma 
reconhecida em Cartório – modelo anexo); 

f) Declaração que não possui nenhum 
outro vínculo empregatício (com firma reconhecida em 
Cartório – modelo anexo); 

g) Exame de Sanidade Mental realizado 
por especialista; 

h)Exames: hemograma completo, 
glicemia, eletrocardiograma, audiometria;  

i) O candidato convocado deverá se 
submeter à exame que será realizado por médico 
indicado pela Edilidade, em local e dia a ser 
determinado. 

j) No caso de candidato aprovado 
portador de necessidade especial, deverá submeter-se 
a perícia médica para verificação da compatibilidade 
da sua deficiência com o exercício das atribuições do 
cargo concorrido. A perícia mencionada será realizada 
por banca médica designada pelo Município de Areial, 
devendo o laudo ser proferido no prazo de 05 (cinco) 
dias a contar da sua realização;  

Conforme estabelecido no Edital n° 
001/2010, será excluído do processo de nomeação o 
candidato convocado que não apresentar a 
documentação solicitada, bem como não possuir 

condições de saúde adequadas para exercer as suas 
funções. 

No caso do candidato convocado 
portador de necessidades especiais, a sua nomeação 
será condicionada a constatação da compatibilidade da 
sua deficiência com o cargo escolhido. 
 
 

Areial, 28 de Março de 2011. 
 

 
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL 

GABINETE DO PREFEITO 
Rua São José, nº 472 – Centro – Fone: (83) 3368-1020 CEP 58.140-000  

Areial - PB. 

 
CONVOCAÇÃO 

 
 

Pela presente fica CONVOCADO o Sr(a) 

MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA , 
aprovado em Concurso Público realizado no dia 16 de 
janeiro de 2011, para no prazo de 30 (trinta) dias a 
partir do recebimento desta, apresentar no 
Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura 
Municipal de Areial localizado na Rua São José, n° 472, 
Centro, Areial - PB, no horário das 07:00 às 13:00 
horas, de segunda a sexta feira, a seguinte 
documentação: 

a) Cópias autenticadas em Cartório: 
RG, CPF, Certidão de Casamento ou Nascimento 
(dependendo do estado civil), Título de Eleitor; 
Certificado de Reservista (só para o sexo masculino), 
CNH com a classificação exigida para o cargo em que 
foi aprovado (motorista), Comprovação da 
escolaridade mínima, e a documentação exigida para o 
cargo em que foi aprovado;  

b) Certidões Negativas: Cível e 
Criminal; 

c) Certidão expedida pelo Cartório 
Eleitoral onde se encontra inscrito comprovando estar 
regular junto a Justiça Eleitoral; 

e) Declaração de Bens (com firma 
reconhecida em Cartório – modelo anexo); 

f) Declaração que não possui nenhum 
outro vínculo empregatício (com firma reconhecida em 
Cartório – modelo anexo); 

g) Exame de Sanidade Mental realizado 
por especialista; 

h)Exames: hemograma completo, 
glicemia, eletrocardiograma, audiometria;  

i) O candidato convocado deverá se 
submeter à exame que será realizado por médico 
indicado pela Edilidade, em local e dia a ser 
determinado. 

j) No caso de candidato aprovado 
portador de necessidade especial, deverá submeter-se 
a perícia médica para verificação da compatibilidade 
da sua deficiência com o exercício das atribuições do 
cargo concorrido. A perícia mencionada será realizada 
por banca médica designada pelo Município de Areial, 
devendo o laudo ser proferido no prazo de 05 (cinco) 
dias a contar da sua realização;  

Conforme estabelecido no Edital n° 
001/2010, será excluído do processo de nomeação o 
candidato convocado que não apresentar a 
documentação solicitada, bem como não possuir 
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condições de saúde adequadas para exercer as suas 
funções. 

No caso do candidato convocado 
portador de necessidades especiais, a sua nomeação 
será condicionada a constatação da compatibilidade da 
sua deficiência com o cargo escolhido. 
 
 

Areial, 28 de Março de 2011. 
 

 
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL 

GABINETE DO PREFEITO 
Rua São José, nº 472 – Centro – Fone: (83) 3368-1020 CEP 58.140-000  

Areial - PB. 

 
CONVOCAÇÃO 

 
 

Pela presente fica CONVOCADO o Sr(a) 

ELIMAURA BARROS DA SILVA GOMES , 
aprovado em Concurso Público realizado no dia 16 de 
janeiro de 2011, para no prazo de 30 (trinta) dias a 
partir do recebimento desta, apresentar no 
Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura 
Municipal de Areial localizado na Rua São José, n° 472, 
Centro, Areial - PB, no horário das 07:00 às 13:00 
horas, de segunda a sexta feira, a seguinte 
documentação: 

a) Cópias autenticadas em Cartório: 
RG, CPF, Certidão de Casamento ou Nascimento 
(dependendo do estado civil), Título de Eleitor; 
Certificado de Reservista (só para o sexo masculino), 
CNH com a classificação exigida para o cargo em que 
foi aprovado (motorista), Comprovação da 
escolaridade mínima, e a documentação exigida para o 
cargo em que foi aprovado;  

b) Certidões Negativas: Cível e 
Criminal; 

c) Certidão expedida pelo Cartório 
Eleitoral onde se encontra inscrito comprovando estar 
regular junto a Justiça Eleitoral; 

e) Declaração de Bens (com firma 
reconhecida em Cartório – modelo anexo); 

f) Declaração que não possui nenhum 
outro vínculo empregatício (com firma reconhecida em 
Cartório – modelo anexo); 

g) Exame de Sanidade Mental realizado 
por especialista; 

h)Exames: hemograma completo, 
glicemia, eletrocardiograma, audiometria;  

i) O candidato convocado deverá se 
submeter à exame que será realizado por médico 
indicado pela Edilidade, em local e dia a ser 
determinado. 

j) No caso de candidato aprovado 
portador de necessidade especial, deverá submeter-se 
a perícia médica para verificação da compatibilidade 
da sua deficiência com o exercício das atribuições do 
cargo concorrido. A perícia mencionada será realizada 
por banca médica designada pelo Município de Areial, 
devendo o laudo ser proferido no prazo de 05 (cinco) 
dias a contar da sua realização;  

Conforme estabelecido no Edital n° 
001/2010, será excluído do processo de nomeação o 
candidato convocado que não apresentar a 
documentação solicitada, bem como não possuir 

condições de saúde adequadas para exercer as suas 
funções. 

No caso do candidato convocado 
portador de necessidades especiais, a sua nomeação 
será condicionada a constatação da compatibilidade da 
sua deficiência com o cargo escolhido. 
 
 

Areial, 28 de Março de 2011. 
 

 
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL 

GABINETE DO PREFEITO 
Rua São José, nº 472 – Centro – Fone: (83) 3368-1020 CEP 58.140-000  

Areial - PB. 

 
CONVOCAÇÃO 

 
 

Pela presente fica CONVOCADO o Sr(a) 

VALDELY DIAS DE ARAUJO BARBOSA , 
aprovado em Concurso Público realizado no dia 16 de 
janeiro de 2011, para no prazo de 30 (trinta) dias a 
partir do recebimento desta, apresentar no 
Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura 
Municipal de Areial localizado na Rua São José, n° 472, 
Centro, Areial - PB, no horário das 07:00 às 13:00 
horas, de segunda a sexta feira, a seguinte 
documentação: 

a) Cópias autenticadas em Cartório: 
RG, CPF, Certidão de Casamento ou Nascimento 
(dependendo do estado civil), Título de Eleitor; 
Certificado de Reservista (só para o sexo masculino), 
CNH com a classificação exigida para o cargo em que 
foi aprovado (motorista), Comprovação da 
escolaridade mínima, e a documentação exigida para o 
cargo em que foi aprovado;  

b) Certidões Negativas: Cível e 
Criminal; 

c) Certidão expedida pelo Cartório 
Eleitoral onde se encontra inscrito comprovando estar 
regular junto a Justiça Eleitoral; 

e) Declaração de Bens (com firma 
reconhecida em Cartório – modelo anexo); 

f) Declaração que não possui nenhum 
outro vínculo empregatício (com firma reconhecida em 
Cartório – modelo anexo); 

g) Exame de Sanidade Mental realizado 
por especialista; 

h)Exames: hemograma completo, 
glicemia, eletrocardiograma, audiometria;  

i) O candidato convocado deverá se 
submeter à exame que será realizado por médico 
indicado pela Edilidade, em local e dia a ser 
determinado. 

j) No caso de candidato aprovado 
portador de necessidade especial, deverá submeter-se 
a perícia médica para verificação da compatibilidade 
da sua deficiência com o exercício das atribuições do 
cargo concorrido. A perícia mencionada será realizada 
por banca médica designada pelo Município de Areial, 
devendo o laudo ser proferido no prazo de 05 (cinco) 
dias a contar da sua realização;  

Conforme estabelecido no Edital n° 
001/2010, será excluído do processo de nomeação o 
candidato convocado que não apresentar a 
documentação solicitada, bem como não possuir 
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condições de saúde adequadas para exercer as suas 
funções. 

No caso do candidato convocado 
portador de necessidades especiais, a sua nomeação 
será condicionada a constatação da compatibilidade da 
sua deficiência com o cargo escolhido. 
 
 

Areial, 28 de Março de 2011. 
 

 
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL 

GABINETE DO PREFEITO 
Rua São José, nº 472 – Centro – Fone: (83) 3368-1020 CEP 58.140-000  

Areial - PB. 

 
CONVOCAÇÃO 

 
 

Pela presente fica CONVOCADO o Sr(a) 

MARIA DO CARMO NASCIMENTO DOS 
SANTOS, aprovado em Concurso Público realizado no 

dia 16 de janeiro de 2011, para no prazo de 30 (trinta) 
dias a partir do recebimento desta, apresentar no 
Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura 
Municipal de Areial localizado na Rua São José, n° 472, 
Centro, Areial - PB, no horário das 07:00 às 13:00 
horas, de segunda a sexta feira, a seguinte 
documentação: 

a) Cópias autenticadas em Cartório: 
RG, CPF, Certidão de Casamento ou Nascimento 
(dependendo do estado civil), Título de Eleitor; 
Certificado de Reservista (só para o sexo masculino), 
CNH com a classificação exigida para o cargo em que 
foi aprovado (motorista), Comprovação da 
escolaridade mínima, e a documentação exigida para o 
cargo em que foi aprovado;  

b) Certidões Negativas: Cível e 
Criminal; 

c) Certidão expedida pelo Cartório 
Eleitoral onde se encontra inscrito comprovando estar 
regular junto a Justiça Eleitoral; 

e) Declaração de Bens (com firma 
reconhecida em Cartório – modelo anexo); 

f) Declaração que não possui nenhum 
outro vínculo empregatício (com firma reconhecida em 
Cartório – modelo anexo); 

g) Exame de Sanidade Mental realizado 
por especialista; 

h)Exames: hemograma completo, 
glicemia, eletrocardiograma, audiometria;  

i) O candidato convocado deverá se 
submeter à exame que será realizado por médico 
indicado pela Edilidade, em local e dia a ser 
determinado. 

j) No caso de candidato aprovado 
portador de necessidade especial, deverá submeter-se 
a perícia médica para verificação da compatibilidade 
da sua deficiência com o exercício das atribuições do 
cargo concorrido. A perícia mencionada será realizada 
por banca médica designada pelo Município de Areial, 
devendo o laudo ser proferido no prazo de 05 (cinco) 
dias a contar da sua realização;  

Conforme estabelecido no Edital n° 
001/2010, será excluído do processo de nomeação o 
candidato convocado que não apresentar a 
documentação solicitada, bem como não possuir 

condições de saúde adequadas para exercer as suas 
funções. 

No caso do candidato convocado 
portador de necessidades especiais, a sua nomeação 
será condicionada a constatação da compatibilidade da 
sua deficiência com o cargo escolhido. 
 
 

Areial, 28 de Março de 2011. 
 

 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL 

GABINETE DO PREFEITO 
Rua São José, nº 472 – Centro – Fone: (83) 3368-1020 CEP 58.140-000  

Areial - PB. 

 
CONVOCAÇÃO 

 
 

Pela presente fica CONVOCADO o Sr(a) 

AUREA ARAUJO DE MELO , aprovado em 

Concurso Público realizado no dia 16 de janeiro de 
2011, para no prazo de 30 (trinta) dias a partir do 
recebimento desta, apresentar no Departamento de 
Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Areial 
localizado na Rua São José, n° 472, Centro, Areial - 
PB, no horário das 07:00 às 13:00 horas, de segunda 
a sexta feira, a seguinte documentação: 

a) Cópias autenticadas em Cartório: 
RG, CPF, Certidão de Casamento ou Nascimento 
(dependendo do estado civil), Título de Eleitor; 
Certificado de Reservista (só para o sexo masculino), 
CNH com a classificação exigida para o cargo em que 
foi aprovado (motorista), Comprovação da 
escolaridade mínima, e a documentação exigida para o 
cargo em que foi aprovado;  

b) Certidões Negativas: Cível e 
Criminal; 

c) Certidão expedida pelo Cartório 
Eleitoral onde se encontra inscrito comprovando estar 
regular junto a Justiça Eleitoral; 

e) Declaração de Bens (com firma 
reconhecida em Cartório – modelo anexo); 

f) Declaração que não possui nenhum 
outro vínculo empregatício (com firma reconhecida em 
Cartório – modelo anexo); 

g) Exame de Sanidade Mental realizado 
por especialista; 

h)Exames: hemograma completo, 
glicemia, eletrocardiograma, audiometria;  

i) O candidato convocado deverá se 
submeter à exame que será realizado por médico 
indicado pela Edilidade, em local e dia a ser 
determinado. 

j) No caso de candidato aprovado 
portador de necessidade especial, deverá submeter-se 
a perícia médica para verificação da compatibilidade 
da sua deficiência com o exercício das atribuições do 
cargo concorrido. A perícia mencionada será realizada 
por banca médica designada pelo Município de Areial, 
devendo o laudo ser proferido no prazo de 05 (cinco) 
dias a contar da sua realização;  

Conforme estabelecido no Edital n° 
001/2010, será excluído do processo de nomeação o 
candidato convocado que não apresentar a 
documentação solicitada, bem como não possuir 
condições de saúde adequadas para exercer as suas 
funções. 
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No caso do candidato convocado 
portador de necessidades especiais, a sua nomeação 
será condicionada a constatação da compatibilidade da 
sua deficiência com o cargo escolhido. 
 
 

Areial, 28 de Março de 2011. 
 

 
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL 

GABINETE DO PREFEITO 
Rua São José, nº 472 – Centro – Fone: (83) 3368-1020 CEP 58.140-000  

Areial - PB. 

 
CONVOCAÇÃO 

 
 

Pela presente fica CONVOCADO o Sr(a) 

THIAGO ANTONIO XAVIER , aprovado em 

Concurso Público realizado no dia 16 de janeiro de 
2011, para no prazo de 30 (trinta) dias a partir do 
recebimento desta, apresentar no Departamento de 
Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Areial 
localizado na Rua São José, n° 472, Centro, Areial - 
PB, no horário das 07:00 às 13:00 horas, de segunda 
a sexta feira, a seguinte documentação: 

a) Cópias autenticadas em Cartório: 
RG, CPF, Certidão de Casamento ou Nascimento 
(dependendo do estado civil), Título de Eleitor; 
Certificado de Reservista (só para o sexo masculino), 
CNH com a classificação exigida para o cargo em que 
foi aprovado (motorista), Comprovação da 
escolaridade mínima, e a documentação exigida para o 
cargo em que foi aprovado;  

b) Certidões Negativas: Cível e 
Criminal; 

c) Certidão expedida pelo Cartório 
Eleitoral onde se encontra inscrito comprovando estar 
regular junto a Justiça Eleitoral; 

e) Declaração de Bens (com firma 
reconhecida em Cartório – modelo anexo); 

f) Declaração que não possui nenhum 
outro vínculo empregatício (com firma reconhecida em 
Cartório – modelo anexo); 

g) Exame de Sanidade Mental realizado 
por especialista; 

h)Exames: hemograma completo, 
glicemia, eletrocardiograma, audiometria;  

i) O candidato convocado deverá se 
submeter à exame que será realizado por médico 
indicado pela Edilidade, em local e dia a ser 
determinado. 

j) No caso de candidato aprovado 
portador de necessidade especial, deverá submeter-se 
a perícia médica para verificação da compatibilidade 
da sua deficiência com o exercício das atribuições do 
cargo concorrido. A perícia mencionada será realizada 
por banca médica designada pelo Município de Areial, 
devendo o laudo ser proferido no prazo de 05 (cinco) 
dias a contar da sua realização;  

Conforme estabelecido no Edital n° 
001/2010, será excluído do processo de nomeação o 
candidato convocado que não apresentar a 
documentação solicitada, bem como não possuir 
condições de saúde adequadas para exercer as suas 
funções. 

No caso do candidato convocado 
portador de necessidades especiais, a sua nomeação 
será condicionada a constatação da compatibilidade da 
sua deficiência com o cargo escolhido. 
 
 

Areial, 28 de Março de 2011. 
 

 
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL 

GABINETE DO PREFEITO 
Rua São José, nº 472 – Centro – Fone: (83) 3368-1020 CEP 58.140-000  

Areial - PB. 

 
CONVOCAÇÃO 

 
 

Pela presente fica CONVOCADO o Sr(a) 

CLAUDIO RODRIGUES DA SILVA , aprovado em 

Concurso Público realizado no dia 16 de janeiro de 
2011, para no prazo de 30 (trinta) dias a partir do 
recebimento desta, apresentar no Departamento de 
Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Areial 
localizado na Rua São José, n° 472, Centro, Areial - 
PB, no horário das 07:00 às 13:00 horas, de segunda 
a sexta feira, a seguinte documentação: 

a) Cópias autenticadas em Cartório: 
RG, CPF, Certidão de Casamento ou Nascimento 
(dependendo do estado civil), Título de Eleitor; 
Certificado de Reservista (só para o sexo masculino), 
CNH com a classificação exigida para o cargo em que 
foi aprovado (motorista), Comprovação da 
escolaridade mínima, e a documentação exigida para o 
cargo em que foi aprovado;  

b) Certidões Negativas: Cível e 
Criminal; 

c) Certidão expedida pelo Cartório 
Eleitoral onde se encontra inscrito comprovando estar 
regular junto a Justiça Eleitoral; 

e) Declaração de Bens (com firma 
reconhecida em Cartório – modelo anexo); 

f) Declaração que não possui nenhum 
outro vínculo empregatício (com firma reconhecida em 
Cartório – modelo anexo); 

g) Exame de Sanidade Mental realizado 
por especialista; 

h)Exames: hemograma completo, 
glicemia, eletrocardiograma, audiometria;  

i) O candidato convocado deverá se 
submeter à exame que será realizado por médico 
indicado pela Edilidade, em local e dia a ser 
determinado. 

j) No caso de candidato aprovado 
portador de necessidade especial, deverá submeter-se 
a perícia médica para verificação da compatibilidade 
da sua deficiência com o exercício das atribuições do 
cargo concorrido. A perícia mencionada será realizada 
por banca médica designada pelo Município de Areial, 
devendo o laudo ser proferido no prazo de 05 (cinco) 
dias a contar da sua realização;  

Conforme estabelecido no Edital n° 
001/2010, será excluído do processo de nomeação o 
candidato convocado que não apresentar a 
documentação solicitada, bem como não possuir 
condições de saúde adequadas para exercer as suas 
funções. 
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No caso do candidato convocado 
portador de necessidades especiais, a sua nomeação 
será condicionada a constatação da compatibilidade da 
sua deficiência com o cargo escolhido. 
 
 

Areial, 28 de Março de 2011. 
 

 
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL 

GABINETE DO PREFEITO 
Rua São José, nº 472 – Centro – Fone: (83) 3368-1020 CEP 58.140-000  

Areial - PB. 

 
CONVOCAÇÃO 

 
 

Pela presente fica CONVOCADO o Sr(a) 

GILMAR ANTONIO DE SOUZA , aprovado em 

Concurso Público realizado no dia 16 de janeiro de 
2011, para no prazo de 30 (trinta) dias a partir do 
recebimento desta, apresentar no Departamento de 
Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Areial 
localizado na Rua São José, n° 472, Centro, Areial - 
PB, no horário das 07:00 às 13:00 horas, de segunda 
a sexta feira, a seguinte documentação: 

a) Cópias autenticadas em Cartório: 
RG, CPF, Certidão de Casamento ou Nascimento 
(dependendo do estado civil), Título de Eleitor; 
Certificado de Reservista (só para o sexo masculino), 
CNH com a classificação exigida para o cargo em que 
foi aprovado (motorista), Comprovação da 
escolaridade mínima, e a documentação exigida para o 
cargo em que foi aprovado;  

b) Certidões Negativas: Cível e 
Criminal; 

c) Certidão expedida pelo Cartório 
Eleitoral onde se encontra inscrito comprovando estar 
regular junto a Justiça Eleitoral; 

e) Declaração de Bens (com firma 
reconhecida em Cartório – modelo anexo); 

f) Declaração que não possui nenhum 
outro vínculo empregatício (com firma reconhecida em 
Cartório – modelo anexo); 

g) Exame de Sanidade Mental realizado 
por especialista; 

h)Exames: hemograma completo, 
glicemia, eletrocardiograma, audiometria;  

i) O candidato convocado deverá se 
submeter à exame que será realizado por médico 
indicado pela Edilidade, em local e dia a ser 
determinado. 

j) No caso de candidato aprovado 
portador de necessidade especial, deverá submeter-se 
a perícia médica para verificação da compatibilidade 
da sua deficiência com o exercício das atribuições do 
cargo concorrido. A perícia mencionada será realizada 
por banca médica designada pelo Município de Areial, 
devendo o laudo ser proferido no prazo de 05 (cinco) 
dias a contar da sua realização;  

Conforme estabelecido no Edital n° 
001/2010, será excluído do processo de nomeação o 
candidato convocado que não apresentar a 
documentação solicitada, bem como não possuir 
condições de saúde adequadas para exercer as suas 
funções. 

No caso do candidato convocado 
portador de necessidades especiais, a sua nomeação 
será condicionada a constatação da compatibilidade da 
sua deficiência com o cargo escolhido. 
 
 

Areial, 28 de Março de 2011. 
 

 
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL 

GABINETE DO PREFEITO 
Rua São José, nº 472 – Centro – Fone: (83) 3368-1020 CEP 58.140-000  

Areial - PB. 

 
CONVOCAÇÃO 

 
 

Pela presente fica CONVOCADO o Sr(a) 

LUCIA DE FATIMA DE OLIVEIRA COSTA , 
aprovado em Concurso Público realizado no dia 16 de 
janeiro de 2011, para no prazo de 30 (trinta) dias a 
partir do recebimento desta, apresentar no 
Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura 
Municipal de Areial localizado na Rua São José, n° 472, 
Centro, Areial - PB, no horário das 07:00 às 13:00 
horas, de segunda a sexta feira, a seguinte 
documentação: 

a) Cópias autenticadas em Cartório: 
RG, CPF, Certidão de Casamento ou Nascimento 
(dependendo do estado civil), Título de Eleitor; 
Certificado de Reservista (só para o sexo masculino), 
CNH com a classificação exigida para o cargo em que 
foi aprovado (motorista), Comprovação da 
escolaridade mínima, e a documentação exigida para o 
cargo em que foi aprovado;  

b) Certidões Negativas: Cível e 
Criminal; 

c) Certidão expedida pelo Cartório 
Eleitoral onde se encontra inscrito comprovando estar 
regular junto a Justiça Eleitoral; 

e) Declaração de Bens (com firma 
reconhecida em Cartório – modelo anexo); 

f) Declaração que não possui nenhum 
outro vínculo empregatício (com firma reconhecida em 
Cartório – modelo anexo); 

g) Exame de Sanidade Mental realizado 
por especialista; 

h)Exames: hemograma completo, 
glicemia, eletrocardiograma, audiometria;  

i) O candidato convocado deverá se 
submeter à exame que será realizado por médico 
indicado pela Edilidade, em local e dia a ser 
determinado. 

j) No caso de candidato aprovado 
portador de necessidade especial, deverá submeter-se 
a perícia médica para verificação da compatibilidade 
da sua deficiência com o exercício das atribuições do 
cargo concorrido. A perícia mencionada será realizada 
por banca médica designada pelo Município de Areial, 
devendo o laudo ser proferido no prazo de 05 (cinco) 
dias a contar da sua realização;  

Conforme estabelecido no Edital n° 
001/2010, será excluído do processo de nomeação o 
candidato convocado que não apresentar a 
documentação solicitada, bem como não possuir 
condições de saúde adequadas para exercer as suas 
funções. 
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No caso do candidato convocado 
portador de necessidades especiais, a sua nomeação 
será condicionada a constatação da compatibilidade da 
sua deficiência com o cargo escolhido. 
 
 

Areial, 28 de Março de 2011. 
 

 
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL 

GABINETE DO PREFEITO 
Rua São José, nº 472 – Centro – Fone: (83) 3368-1020 CEP 58.140-000  

Areial - PB. 

 
CONVOCAÇÃO 

 
 

Pela presente fica CONVOCADO o Sr(a) 

ALEXANDRA TARGINO DIAS , aprovado em 

Concurso Público realizado no dia 16 de janeiro de 
2011, para no prazo de 30 (trinta) dias a partir do 
recebimento desta, apresentar no Departamento de 
Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Areial 
localizado na Rua São José, n° 472, Centro, Areial - 
PB, no horário das 07:00 às 13:00 horas, de segunda 
a sexta feira, a seguinte documentação: 

a) Cópias autenticadas em Cartório: 
RG, CPF, Certidão de Casamento ou Nascimento 
(dependendo do estado civil), Título de Eleitor; 
Certificado de Reservista (só para o sexo masculino), 
CNH com a classificação exigida para o cargo em que 
foi aprovado (motorista), Comprovação da 
escolaridade mínima, e a documentação exigida para o 
cargo em que foi aprovado;  

b) Certidões Negativas: Cível e 
Criminal; 

c) Certidão expedida pelo Cartório 
Eleitoral onde se encontra inscrito comprovando estar 
regular junto a Justiça Eleitoral; 

e) Declaração de Bens (com firma 
reconhecida em Cartório – modelo anexo); 

f) Declaração que não possui nenhum 
outro vínculo empregatício (com firma reconhecida em 
Cartório – modelo anexo); 

g) Exame de Sanidade Mental realizado 
por especialista; 

h)Exames: hemograma completo, 
glicemia, eletrocardiograma, audiometria;  

i) O candidato convocado deverá se 
submeter à exame que será realizado por médico 
indicado pela Edilidade, em local e dia a ser 
determinado. 

j) No caso de candidato aprovado 
portador de necessidade especial, deverá submeter-se 
a perícia médica para verificação da compatibilidade 
da sua deficiência com o exercício das atribuições do 
cargo concorrido. A perícia mencionada será realizada 
por banca médica designada pelo Município de Areial, 
devendo o laudo ser proferido no prazo de 05 (cinco) 
dias a contar da sua realização;  

Conforme estabelecido no Edital n° 
001/2010, será excluído do processo de nomeação o 
candidato convocado que não apresentar a 
documentação solicitada, bem como não possuir 
condições de saúde adequadas para exercer as suas 
funções. 

No caso do candidato convocado 
portador de necessidades especiais, a sua nomeação 
será condicionada a constatação da compatibilidade da 
sua deficiência com o cargo escolhido. 
 
 

Areial, 28 de Março de 2011. 
 

 
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL 

GABINETE DO PREFEITO 
Rua São José, nº 472 – Centro – Fone: (83) 3368-1020 CEP 58.140-000  

Areial - PB. 

 
CONVOCAÇÃO 

 
 

Pela presente fica CONVOCADO o Sr(a) 

ROSANGELA ROSA DE MEDEIROS DIAS , 
aprovado em Concurso Público realizado no dia 16 de 
janeiro de 2011, para no prazo de 30 (trinta) dias a 
partir do recebimento desta, apresentar no 
Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura 
Municipal de Areial localizado na Rua São José, n° 472, 
Centro, Areial - PB, no horário das 07:00 às 13:00 
horas, de segunda a sexta feira, a seguinte 
documentação: 

a) Cópias autenticadas em Cartório: 
RG, CPF, Certidão de Casamento ou Nascimento 
(dependendo do estado civil), Título de Eleitor; 
Certificado de Reservista (só para o sexo masculino), 
CNH com a classificação exigida para o cargo em que 
foi aprovado (motorista), Comprovação da 
escolaridade mínima, e a documentação exigida para o 
cargo em que foi aprovado;  

b) Certidões Negativas: Cível e 
Criminal; 

c) Certidão expedida pelo Cartório 
Eleitoral onde se encontra inscrito comprovando estar 
regular junto a Justiça Eleitoral; 

e) Declaração de Bens (com firma 
reconhecida em Cartório – modelo anexo); 

f) Declaração que não possui nenhum 
outro vínculo empregatício (com firma reconhecida em 
Cartório – modelo anexo); 

g) Exame de Sanidade Mental realizado 
por especialista; 

h)Exames: hemograma completo, 
glicemia, eletrocardiograma, audiometria;  

i) O candidato convocado deverá se 
submeter à exame que será realizado por médico 
indicado pela Edilidade, em local e dia a ser 
determinado. 

j) No caso de candidato aprovado 
portador de necessidade especial, deverá submeter-se 
a perícia médica para verificação da compatibilidade 
da sua deficiência com o exercício das atribuições do 
cargo concorrido. A perícia mencionada será realizada 
por banca médica designada pelo Município de Areial, 
devendo o laudo ser proferido no prazo de 05 (cinco) 
dias a contar da sua realização;  

Conforme estabelecido no Edital n° 
001/2010, será excluído do processo de nomeação o 
candidato convocado que não apresentar a 
documentação solicitada, bem como não possuir 
condições de saúde adequadas para exercer as suas 
funções. 
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No caso do candidato convocado 
portador de necessidades especiais, a sua nomeação 
será condicionada a constatação da compatibilidade da 
sua deficiência com o cargo escolhido. 
 
 

Areial, 28 de Março de 2011. 
 

 
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL 

GABINETE DO PREFEITO 
Rua São José, nº 472 – Centro – Fone: (83) 3368-1020 CEP 58.140-000  

Areial - PB. 

 
CONVOCAÇÃO 

 
 

Pela presente fica CONVOCADO o Sr(a) 

OONA LENICE RAMIREZ EMERY LUNA , 
aprovado em Concurso Público realizado no dia 16 de 
janeiro de 2011, para no prazo de 30 (trinta) dias a 
partir do recebimento desta, apresentar no 
Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura 
Municipal de Areial localizado na Rua São José, n° 472, 
Centro, Areial - PB, no horário das 07:00 às 13:00 
horas, de segunda a sexta feira, a seguinte 
documentação: 

a) Cópias autenticadas em Cartório: 
RG, CPF, Certidão de Casamento ou Nascimento 
(dependendo do estado civil), Título de Eleitor; 
Certificado de Reservista (só para o sexo masculino), 
CNH com a classificação exigida para o cargo em que 
foi aprovado (motorista), Comprovação da 
escolaridade mínima, e a documentação exigida para o 
cargo em que foi aprovado;  

b) Certidões Negativas: Cível e 
Criminal; 

c) Certidão expedida pelo Cartório 
Eleitoral onde se encontra inscrito comprovando estar 
regular junto a Justiça Eleitoral; 

e) Declaração de Bens (com firma 
reconhecida em Cartório – modelo anexo); 

f) Declaração que não possui nenhum 
outro vínculo empregatício (com firma reconhecida em 
Cartório – modelo anexo); 

g) Exame de Sanidade Mental realizado 
por especialista; 

h)Exames: hemograma completo, 
glicemia, eletrocardiograma, audiometria;  

i) O candidato convocado deverá se 
submeter à exame que será realizado por médico 
indicado pela Edilidade, em local e dia a ser 
determinado. 

j) No caso de candidato aprovado 
portador de necessidade especial, deverá submeter-se 
a perícia médica para verificação da compatibilidade 
da sua deficiência com o exercício das atribuições do 
cargo concorrido. A perícia mencionada será realizada 
por banca médica designada pelo Município de Areial, 
devendo o laudo ser proferido no prazo de 05 (cinco) 
dias a contar da sua realização;  

Conforme estabelecido no Edital n° 
001/2010, será excluído do processo de nomeação o 
candidato convocado que não apresentar a 
documentação solicitada, bem como não possuir 
condições de saúde adequadas para exercer as suas 
funções. 

No caso do candidato convocado 
portador de necessidades especiais, a sua nomeação 
será condicionada a constatação da compatibilidade da 
sua deficiência com o cargo escolhido. 
 
 

Areial, 28 de Março de 2011. 
 

 
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL 

GABINETE DO PREFEITO 
Rua São José, nº 472 – Centro – Fone: (83) 3368-1020 CEP 58.140-000  

Areial - PB. 

 
CONVOCAÇÃO 

 
 

Pela presente fica CONVOCADO o Sr(a) 

RENATA ALEXANDRE FERNANDES , aprovado 
em Concurso Público realizado no dia 16 de janeiro de 
2011, para no prazo de 30 (trinta) dias a partir do 
recebimento desta, apresentar no Departamento de 
Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Areial 
localizado na Rua São José, n° 472, Centro, Areial - 
PB, no horário das 07:00 às 13:00 horas, de segunda 
a sexta feira, a seguinte documentação: 

a) Cópias autenticadas em Cartório: 
RG, CPF, Certidão de Casamento ou Nascimento 
(dependendo do estado civil), Título de Eleitor; 
Certificado de Reservista (só para o sexo masculino), 
CNH com a classificação exigida para o cargo em que 
foi aprovado (motorista), Comprovação da 
escolaridade mínima, e a documentação exigida para o 
cargo em que foi aprovado;  

b) Certidões Negativas: Cível e 
Criminal; 

c) Certidão expedida pelo Cartório 
Eleitoral onde se encontra inscrito comprovando estar 
regular junto a Justiça Eleitoral; 

e) Declaração de Bens (com firma 
reconhecida em Cartório – modelo anexo); 

f) Declaração que não possui nenhum 
outro vínculo empregatício (com firma reconhecida em 
Cartório – modelo anexo); 

g) Exame de Sanidade Mental realizado 
por especialista; 

h)Exames: hemograma completo, 
glicemia, eletrocardiograma, audiometria;  

i) O candidato convocado deverá se 
submeter à exame que será realizado por médico 
indicado pela Edilidade, em local e dia a ser 
determinado. 

j) No caso de candidato aprovado 
portador de necessidade especial, deverá submeter-se 
a perícia médica para verificação da compatibilidade 
da sua deficiência com o exercício das atribuições do 
cargo concorrido. A perícia mencionada será realizada 
por banca médica designada pelo Município de Areial, 
devendo o laudo ser proferido no prazo de 05 (cinco) 
dias a contar da sua realização;  

Conforme estabelecido no Edital n° 
001/2010, será excluído do processo de nomeação o 
candidato convocado que não apresentar a 
documentação solicitada, bem como não possuir 
condições de saúde adequadas para exercer as suas 
funções. 
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No caso do candidato convocado 
portador de necessidades especiais, a sua nomeação 
será condicionada a constatação da compatibilidade da 
sua deficiência com o cargo escolhido. 
 
 

Areial, 28 de Março de 2011. 
 

 
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL 

GABINETE DO PREFEITO 
Rua São José, nº 472 – Centro – Fone: (83) 3368-1020 CEP 58.140-000  

Areial - PB. 

 
CONVOCAÇÃO 

 
 

Pela presente fica CONVOCADO o Sr(a) 

LILIANY VIEIRA DA SILVA , aprovado em 

Concurso Público realizado no dia 16 de janeiro de 
2011, para no prazo de 30 (trinta) dias a partir do 
recebimento desta, apresentar no Departamento de 
Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Areial 
localizado na Rua São José, n° 472, Centro, Areial - 
PB, no horário das 07:00 às 13:00 horas, de segunda 
a sexta feira, a seguinte documentação: 

a) Cópias autenticadas em Cartório: 
RG, CPF, Certidão de Casamento ou Nascimento 
(dependendo do estado civil), Título de Eleitor; 
Certificado de Reservista (só para o sexo masculino), 
CNH com a classificação exigida para o cargo em que 
foi aprovado (motorista), Comprovação da 
escolaridade mínima, e a documentação exigida para o 
cargo em que foi aprovado;  

b) Certidões Negativas: Cível e 
Criminal; 

c) Certidão expedida pelo Cartório 
Eleitoral onde se encontra inscrito comprovando estar 
regular junto a Justiça Eleitoral; 

e) Declaração de Bens (com firma 
reconhecida em Cartório – modelo anexo); 

f) Declaração que não possui nenhum 
outro vínculo empregatício (com firma reconhecida em 
Cartório – modelo anexo); 

g) Exame de Sanidade Mental realizado 
por especialista; 

h)Exames: hemograma completo, 
glicemia, eletrocardiograma, audiometria;  

i) O candidato convocado deverá se 
submeter à exame que será realizado por médico 
indicado pela Edilidade, em local e dia a ser 
determinado. 

j) No caso de candidato aprovado 
portador de necessidade especial, deverá submeter-se 
a perícia médica para verificação da compatibilidade 
da sua deficiência com o exercício das atribuições do 
cargo concorrido. A perícia mencionada será realizada 
por banca médica designada pelo Município de Areial, 
devendo o laudo ser proferido no prazo de 05 (cinco) 
dias a contar da sua realização;  

Conforme estabelecido no Edital n° 
001/2010, será excluído do processo de nomeação o 
candidato convocado que não apresentar a 
documentação solicitada, bem como não possuir 
condições de saúde adequadas para exercer as suas 
funções. 

No caso do candidato convocado 
portador de necessidades especiais, a sua nomeação 

será condicionada a constatação da compatibilidade da 
sua deficiência com o cargo escolhido. 
 
 

Areial, 28 de Março de 2011. 
 

 
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL 

GABINETE DO PREFEITO 
Rua São José, nº 472 – Centro – Fone: (83) 3368-1020 CEP 58.140-000  

Areial - PB. 

 
CONVOCAÇÃO 

 
 

Pela presente fica CONVOCADO o Sr(a) 

ILDEVANIA DE SOUZA RODRIGUES 
DEOCLECIANO , aprovado em Concurso Público 

realizado no dia 16 de janeiro de 2011, para no prazo 
de 30 (trinta) dias a partir do recebimento desta, 
apresentar no Departamento de Recursos Humanos da 
Prefeitura Municipal de Areial localizado na Rua São 
José, n° 472, Centro, Areial - PB, no horário das 07:00 
às 13:00 horas, de segunda a sexta feira, a seguinte 
documentação: 

a) Cópias autenticadas em Cartório: 
RG, CPF, Certidão de Casamento ou Nascimento 
(dependendo do estado civil), Título de Eleitor; 
Certificado de Reservista (só para o sexo masculino), 
CNH com a classificação exigida para o cargo em que 
foi aprovado (motorista), Comprovação da 
escolaridade mínima, e a documentação exigida para o 
cargo em que foi aprovado;  

b) Certidões Negativas: Cível e 
Criminal; 

c) Certidão expedida pelo Cartório 
Eleitoral onde se encontra inscrito comprovando estar 
regular junto a Justiça Eleitoral; 

e) Declaração de Bens (com firma 
reconhecida em Cartório – modelo anexo); 

f) Declaração que não possui nenhum 
outro vínculo empregatício (com firma reconhecida em 
Cartório – modelo anexo); 

g) Exame de Sanidade Mental realizado 
por especialista; 

h)Exames: hemograma completo, 
glicemia, eletrocardiograma, audiometria;  

i) O candidato convocado deverá se 
submeter à exame que será realizado por médico 
indicado pela Edilidade, em local e dia a ser 
determinado. 

j) No caso de candidato aprovado 
portador de necessidade especial, deverá submeter-se 
a perícia médica para verificação da compatibilidade 
da sua deficiência com o exercício das atribuições do 
cargo concorrido. A perícia mencionada será realizada 
por banca médica designada pelo Município de Areial, 
devendo o laudo ser proferido no prazo de 05 (cinco) 
dias a contar da sua realização;  

Conforme estabelecido no Edital n° 
001/2010, será excluído do processo de nomeação o 
candidato convocado que não apresentar a 
documentação solicitada, bem como não possuir 
condições de saúde adequadas para exercer as suas 
funções. 

No caso do candidato convocado 
portador de necessidades especiais, a sua nomeação 
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será condicionada a constatação da compatibilidade da 
sua deficiência com o cargo escolhido. 
 
 

Areial, 28 de Março de 2011. 
 

 
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL 

GABINETE DO PREFEITO 
Rua São José, nº 472 – Centro – Fone: (83) 3368-1020 CEP 58.140-000  

Areial - PB. 

 
CONVOCAÇÃO 

 
 

Pela presente fica CONVOCADO o Sr(a) 

DANIELLA IVNA GUEDES DO NASCIMENTO , 
aprovado em Concurso Público realizado no dia 16 de 
janeiro de 2011, para no prazo de 30 (trinta) dias a 
partir do recebimento desta, apresentar no 
Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura 
Municipal de Areial localizado na Rua São José, n° 472, 
Centro, Areial - PB, no horário das 07:00 às 13:00 
horas, de segunda a sexta feira, a seguinte 
documentação: 

a) Cópias autenticadas em Cartório: 
RG, CPF, Certidão de Casamento ou Nascimento 
(dependendo do estado civil), Título de Eleitor; 
Certificado de Reservista (só para o sexo masculino), 
CNH com a classificação exigida para o cargo em que 
foi aprovado (motorista), Comprovação da 
escolaridade mínima, e a documentação exigida para o 
cargo em que foi aprovado;  

b) Certidões Negativas: Cível e 
Criminal; 

c) Certidão expedida pelo Cartório 
Eleitoral onde se encontra inscrito comprovando estar 
regular junto a Justiça Eleitoral; 

e) Declaração de Bens (com firma 
reconhecida em Cartório – modelo anexo); 

f) Declaração que não possui nenhum 
outro vínculo empregatício (com firma reconhecida em 
Cartório – modelo anexo); 

g) Exame de Sanidade Mental realizado 
por especialista; 

h)Exames: hemograma completo, 
glicemia, eletrocardiograma, audiometria;  

i) O candidato convocado deverá se 
submeter à exame que será realizado por médico 
indicado pela Edilidade, em local e dia a ser 
determinado. 

j) No caso de candidato aprovado 
portador de necessidade especial, deverá submeter-se 
a perícia médica para verificação da compatibilidade 
da sua deficiência com o exercício das atribuições do 
cargo concorrido. A perícia mencionada será realizada 
por banca médica designada pelo Município de Areial, 
devendo o laudo ser proferido no prazo de 05 (cinco) 
dias a contar da sua realização;  

Conforme estabelecido no Edital n° 
001/2010, será excluído do processo de nomeação o 
candidato convocado que não apresentar a 
documentação solicitada, bem como não possuir 
condições de saúde adequadas para exercer as suas 
funções. 

No caso do candidato convocado 
portador de necessidades especiais, a sua nomeação 

será condicionada a constatação da compatibilidade da 
sua deficiência com o cargo escolhido. 
 
 

Areial, 28 de Março de 2011. 
 

 
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL 

GABINETE DO PREFEITO 
Rua São José, nº 472 – Centro – Fone: (83) 3368-1020 CEP 58.140-000  

Areial - PB. 

 
CONVOCAÇÃO 

 
 

Pela presente fica CONVOCADO o Sr(a) 

MARIA DA GLORIA JACINTO DE OLIVEIRA 
ARAUJO , aprovado em Concurso Público realizado no 

dia 16 de janeiro de 2011, para no prazo de 30 (trinta) 
dias a partir do recebimento desta, apresentar no 
Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura 
Municipal de Areial localizado na Rua São José, n° 472, 
Centro, Areial - PB, no horário das 07:00 às 13:00 
horas, de segunda a sexta feira, a seguinte 
documentação: 

a) Cópias autenticadas em Cartório: 
RG, CPF, Certidão de Casamento ou Nascimento 
(dependendo do estado civil), Título de Eleitor; 
Certificado de Reservista (só para o sexo masculino), 
CNH com a classificação exigida para o cargo em que 
foi aprovado (motorista), Comprovação da 
escolaridade mínima, e a documentação exigida para o 
cargo em que foi aprovado;  

b) Certidões Negativas: Cível e 
Criminal; 

c) Certidão expedida pelo Cartório 
Eleitoral onde se encontra inscrito comprovando estar 
regular junto a Justiça Eleitoral; 

e) Declaração de Bens (com firma 
reconhecida em Cartório – modelo anexo); 

f) Declaração que não possui nenhum 
outro vínculo empregatício (com firma reconhecida em 
Cartório – modelo anexo); 

g) Exame de Sanidade Mental realizado 
por especialista; 

h)Exames: hemograma completo, 
glicemia, eletrocardiograma, audiometria;  

i) O candidato convocado deverá se 
submeter à exame que será realizado por médico 
indicado pela Edilidade, em local e dia a ser 
determinado. 

j) No caso de candidato aprovado 
portador de necessidade especial, deverá submeter-se 
a perícia médica para verificação da compatibilidade 
da sua deficiência com o exercício das atribuições do 
cargo concorrido. A perícia mencionada será realizada 
por banca médica designada pelo Município de Areial, 
devendo o laudo ser proferido no prazo de 05 (cinco) 
dias a contar da sua realização;  

Conforme estabelecido no Edital n° 
001/2010, será excluído do processo de nomeação o 
candidato convocado que não apresentar a 
documentação solicitada, bem como não possuir 
condições de saúde adequadas para exercer as suas 
funções. 

No caso do candidato convocado 
portador de necessidades especiais, a sua nomeação 
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será condicionada a constatação da compatibilidade da 
sua deficiência com o cargo escolhido. 
 
 

Areial, 28 de Março de 2011. 
 

 
 

 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL 

GABINETE DO PREFEITO 
Rua São José, nº 472 – Centro – Fone: (83) 3368-1020 CEP 58.140-000  

Areial - PB. 

 
CONVOCAÇÃO 

 
 

Pela presente fica CONVOCADO o Sr(a) 

DIVALCI ELEUTERIO , aprovado em Concurso 

Público realizado no dia 16 de janeiro de 2011, para no 
prazo de 30 (trinta) dias a partir do recebimento 
desta, apresentar no Departamento de Recursos 
Humanos da Prefeitura Municipal de Areial localizado 
na Rua São José, n° 472, Centro, Areial - PB, no 
horário das 07:00 às 13:00 horas, de segunda a sexta 
feira, a seguinte documentação: 

a) Cópias autenticadas em Cartório: 
RG, CPF, Certidão de Casamento ou Nascimento 
(dependendo do estado civil), Título de Eleitor; 
Certificado de Reservista (só para o sexo masculino), 
CNH com a classificação exigida para o cargo em que 
foi aprovado (motorista), Comprovação da 
escolaridade mínima, e a documentação exigida para o 
cargo em que foi aprovado;  

b) Certidões Negativas: Cível e 
Criminal; 

c) Certidão expedida pelo Cartório 
Eleitoral onde se encontra inscrito comprovando estar 
regular junto a Justiça Eleitoral; 

e) Declaração de Bens (com firma 
reconhecida em Cartório – modelo anexo); 

f) Declaração que não possui nenhum 
outro vínculo empregatício (com firma reconhecida em 
Cartório – modelo anexo); 

g) Exame de Sanidade Mental realizado 
por especialista; 

h)Exames: hemograma completo, 
glicemia, eletrocardiograma, audiometria;  

i) O candidato convocado deverá se 
submeter à exame que será realizado por médico 
indicado pela Edilidade, em local e dia a ser 
determinado. 

j) No caso de candidato aprovado 
portador de necessidade especial, deverá submeter-se 
a perícia médica para verificação da compatibilidade 
da sua deficiência com o exercício das atribuições do 
cargo concorrido. A perícia mencionada será realizada 
por banca médica designada pelo Município de Areial, 
devendo o laudo ser proferido no prazo de 05 (cinco) 
dias a contar da sua realização;  

Conforme estabelecido no Edital n° 
001/2010, será excluído do processo de nomeação o 
candidato convocado que não apresentar a 
documentação solicitada, bem como não possuir 
condições de saúde adequadas para exercer as suas 
funções. 

No caso do candidato convocado 
portador de necessidades especiais, a sua nomeação 

será condicionada a constatação da compatibilidade da 
sua deficiência com o cargo escolhido. 
 
 

Areial, 28 de Março de 2011. 
 

 
 

 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL 

GABINETE DO PREFEITO 
Rua São José, nº 472 – Centro – Fone: (83) 3368-1020 CEP 58.140-000  

Areial - PB. 

 
CONVOCAÇÃO 

 
 

Pela presente fica CONVOCADO o Sr(a) 

MARIA DAS NEVES MARTINS RUFINO DE 
SOUZA, aprovado em Concurso Público realizado no 

dia 16 de janeiro de 2011, para no prazo de 30 (trinta) 
dias a partir do recebimento desta, apresentar no 
Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura 
Municipal de Areial localizado na Rua São José, n° 472, 
Centro, Areial - PB, no horário das 07:00 às 13:00 
horas, de segunda a sexta feira, a seguinte 
documentação: 

a) Cópias autenticadas em Cartório: 
RG, CPF, Certidão de Casamento ou Nascimento 
(dependendo do estado civil), Título de Eleitor; 
Certificado de Reservista (só para o sexo masculino), 
CNH com a classificação exigida para o cargo em que 
foi aprovado (motorista), Comprovação da 
escolaridade mínima, e a documentação exigida para o 
cargo em que foi aprovado;  

b) Certidões Negativas: Cível e 
Criminal; 

c) Certidão expedida pelo Cartório 
Eleitoral onde se encontra inscrito comprovando estar 
regular junto a Justiça Eleitoral; 

e) Declaração de Bens (com firma 
reconhecida em Cartório – modelo anexo); 

f) Declaração que não possui nenhum 
outro vínculo empregatício (com firma reconhecida em 
Cartório – modelo anexo); 

g) Exame de Sanidade Mental realizado 
por especialista; 

h)Exames: hemograma completo, 
glicemia, eletrocardiograma, audiometria;  

i) O candidato convocado deverá se 
submeter à exame que será realizado por médico 
indicado pela Edilidade, em local e dia a ser 
determinado. 

j) No caso de candidato aprovado 
portador de necessidade especial, deverá submeter-se 
a perícia médica para verificação da compatibilidade 
da sua deficiência com o exercício das atribuições do 
cargo concorrido. A perícia mencionada será realizada 
por banca médica designada pelo Município de Areial, 
devendo o laudo ser proferido no prazo de 05 (cinco) 
dias a contar da sua realização;  

Conforme estabelecido no Edital n° 
001/2010, será excluído do processo de nomeação o 
candidato convocado que não apresentar a 
documentação solicitada, bem como não possuir 
condições de saúde adequadas para exercer as suas 
funções. 
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No caso do candidato convocado 
portador de necessidades especiais, a sua nomeação 
será condicionada a constatação da compatibilidade da 
sua deficiência com o cargo escolhido. 
 
 

Areial, 28 de Março de 2011. 
 

 
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL 

GABINETE DO PREFEITO 
Rua São José, nº 472 – Centro – Fone: (83) 3368-1020 CEP 58.140-000  

Areial - PB. 

 
CONVOCAÇÃO 

 
 

Pela presente fica CONVOCADO o Sr(a) 

TATIANE PORTO DOS SANTOS, aprovado em 

Concurso Público realizado no dia 16 de janeiro de 
2011, para no prazo de 30 (trinta) dias a partir do 
recebimento desta, apresentar no Departamento de 
Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Areial 
localizado na Rua São José, n° 472, Centro, Areial - 
PB, no horário das 07:00 às 13:00 horas, de segunda 
a sexta feira, a seguinte documentação: 

a) Cópias autenticadas em Cartório: 
RG, CPF, Certidão de Casamento ou Nascimento 
(dependendo do estado civil), Título de Eleitor; 
Certificado de Reservista (só para o sexo masculino), 
CNH com a classificação exigida para o cargo em que 
foi aprovado (motorista), Comprovação da 
escolaridade mínima, e a documentação exigida para o 
cargo em que foi aprovado;  

b) Certidões Negativas: Cível e 
Criminal; 

c) Certidão expedida pelo Cartório 
Eleitoral onde se encontra inscrito comprovando estar 
regular junto a Justiça Eleitoral; 

e) Declaração de Bens (com firma 
reconhecida em Cartório – modelo anexo); 

f) Declaração que não possui nenhum 
outro vínculo empregatício (com firma reconhecida em 
Cartório – modelo anexo); 

g) Exame de Sanidade Mental realizado 
por especialista; 

h)Exames: hemograma completo, 
glicemia, eletrocardiograma, audiometria;  

i) O candidato convocado deverá se 
submeter à exame que será realizado por médico 
indicado pela Edilidade, em local e dia a ser 
determinado. 

j) No caso de candidato aprovado 
portador de necessidade especial, deverá submeter-se 
a perícia médica para verificação da compatibilidade 
da sua deficiência com o exercício das atribuições do 
cargo concorrido. A perícia mencionada será realizada 
por banca médica designada pelo Município de Areial, 
devendo o laudo ser proferido no prazo de 05 (cinco) 
dias a contar da sua realização;  

Conforme estabelecido no Edital n° 
001/2010, será excluído do processo de nomeação o 
candidato convocado que não apresentar a 
documentação solicitada, bem como não possuir 
condições de saúde adequadas para exercer as suas 
funções. 

No caso do candidato convocado 
portador de necessidades especiais, a sua nomeação 

será condicionada a constatação da compatibilidade da 
sua deficiência com o cargo escolhido. 
 
 

Areial, 28 de Março de 2011. 
 

 
 

 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL 

GABINETE DO PREFEITO 
Rua São José, nº 472 – Centro – Fone: (83) 3368-1020 CEP 58.140-000  

Areial - PB. 

 
CONVOCAÇÃO 

 
 

Pela presente fica CONVOCADO o Sr(a) 

MARIA DAS GRACAS CYRINO ANDRADE , 
aprovado em Concurso Público realizado no dia 16 de 
janeiro de 2011, para no prazo de 30 (trinta) dias a 
partir do recebimento desta, apresentar no 
Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura 
Municipal de Areial localizado na Rua São José, n° 472, 
Centro, Areial - PB, no horário das 07:00 às 13:00 
horas, de segunda a sexta feira, a seguinte 
documentação: 

a) Cópias autenticadas em Cartório: 
RG, CPF, Certidão de Casamento ou Nascimento 
(dependendo do estado civil), Título de Eleitor; 
Certificado de Reservista (só para o sexo masculino), 
CNH com a classificação exigida para o cargo em que 
foi aprovado (motorista), Comprovação da 
escolaridade mínima, e a documentação exigida para o 
cargo em que foi aprovado;  

b) Certidões Negativas: Cível e 
Criminal; 

c) Certidão expedida pelo Cartório 
Eleitoral onde se encontra inscrito comprovando estar 
regular junto a Justiça Eleitoral; 

e) Declaração de Bens (com firma 
reconhecida em Cartório – modelo anexo); 

f) Declaração que não possui nenhum 
outro vínculo empregatício (com firma reconhecida em 
Cartório – modelo anexo); 

g) Exame de Sanidade Mental realizado 
por especialista; 

h)Exames: hemograma completo, 
glicemia, eletrocardiograma, audiometria;  

i) O candidato convocado deverá se 
submeter à exame que será realizado por médico 
indicado pela Edilidade, em local e dia a ser 
determinado. 

j) No caso de candidato aprovado 
portador de necessidade especial, deverá submeter-se 
a perícia médica para verificação da compatibilidade 
da sua deficiência com o exercício das atribuições do 
cargo concorrido. A perícia mencionada será realizada 
por banca médica designada pelo Município de Areial, 
devendo o laudo ser proferido no prazo de 05 (cinco) 
dias a contar da sua realização;  

Conforme estabelecido no Edital n° 
001/2010, será excluído do processo de nomeação o 
candidato convocado que não apresentar a 
documentação solicitada, bem como não possuir 
condições de saúde adequadas para exercer as suas 
funções. 
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No caso do candidato convocado 
portador de necessidades especiais, a sua nomeação 
será condicionada a constatação da compatibilidade da 
sua deficiência com o cargo escolhido. 
 
 

Areial, 28 de Março de 2011. 
 

 
 

 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL 

GABINETE DO PREFEITO 
Rua São José, nº 472 – Centro – Fone: (83) 3368-1020 CEP 58.140-000  

Areial - PB. 

 
CONVOCAÇÃO 

 
 

Pela presente fica CONVOCADO o Sr(a) 

GRACIELLE MALHEIRO DOS SANTOS , 
aprovado em Concurso Público realizado no dia 16 de 
janeiro de 2011, para no prazo de 30 (trinta) dias a 
partir do recebimento desta, apresentar no 
Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura 
Municipal de Areial localizado na Rua São José, n° 472, 
Centro, Areial - PB, no horário das 07:00 às 13:00 
horas, de segunda a sexta feira, a seguinte 
documentação: 

a) Cópias autenticadas em Cartório: 
RG, CPF, Certidão de Casamento ou Nascimento 
(dependendo do estado civil), Título de Eleitor; 
Certificado de Reservista (só para o sexo masculino), 
CNH com a classificação exigida para o cargo em que 
foi aprovado (motorista), Comprovação da 
escolaridade mínima, e a documentação exigida para o 
cargo em que foi aprovado;  

b) Certidões Negativas: Cível e 
Criminal; 

c) Certidão expedida pelo Cartório 
Eleitoral onde se encontra inscrito comprovando estar 
regular junto a Justiça Eleitoral; 

e) Declaração de Bens (com firma 
reconhecida em Cartório – modelo anexo); 

f) Declaração que não possui nenhum 
outro vínculo empregatício (com firma reconhecida em 
Cartório – modelo anexo); 

g) Exame de Sanidade Mental realizado 
por especialista; 

h)Exames: hemograma completo, 
glicemia, eletrocardiograma, audiometria;  

i) O candidato convocado deverá se 
submeter à exame que será realizado por médico 
indicado pela Edilidade, em local e dia a ser 
determinado. 

j) No caso de candidato aprovado 
portador de necessidade especial, deverá submeter-se 
a perícia médica para verificação da compatibilidade 
da sua deficiência com o exercício das atribuições do 
cargo concorrido. A perícia mencionada será realizada 
por banca médica designada pelo Município de Areial, 
devendo o laudo ser proferido no prazo de 05 (cinco) 
dias a contar da sua realização;  

Conforme estabelecido no Edital n° 
001/2010, será excluído do processo de nomeação o 
candidato convocado que não apresentar a 
documentação solicitada, bem como não possuir 

condições de saúde adequadas para exercer as suas 
funções. 

No caso do candidato convocado 
portador de necessidades especiais, a sua nomeação 
será condicionada a constatação da compatibilidade da 
sua deficiência com o cargo escolhido. 
 
 

Areial, 28 de Março de 2011. 
 

 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL 

GABINETE DO PREFEITO 
Rua São José, nº 472 – Centro – Fone: (83) 3368-1020 CEP 58.140-000  

Areial - PB. 

 
CONVOCAÇÃO 

 
 

Pela presente fica CONVOCADO o Sr(a) 

JOAO RODRIGUES FILHO , aprovado em 

Concurso Público realizado no dia 16 de janeiro de 
2011, para no prazo de 30 (trinta) dias a partir do 
recebimento desta, apresentar no Departamento de 
Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Areial 
localizado na Rua São José, n° 472, Centro, Areial - 
PB, no horário das 07:00 às 13:00 horas, de segunda 
a sexta feira, a seguinte documentação: 

a) Cópias autenticadas em Cartório: 
RG, CPF, Certidão de Casamento ou Nascimento 
(dependendo do estado civil), Título de Eleitor; 
Certificado de Reservista (só para o sexo masculino), 
CNH com a classificação exigida para o cargo em que 
foi aprovado (motorista), Comprovação da 
escolaridade mínima, e a documentação exigida para o 
cargo em que foi aprovado;  

b) Certidões Negativas: Cível e 
Criminal; 

c) Certidão expedida pelo Cartório 
Eleitoral onde se encontra inscrito comprovando estar 
regular junto a Justiça Eleitoral; 

e) Declaração de Bens (com firma 
reconhecida em Cartório – modelo anexo); 

f) Declaração que não possui nenhum 
outro vínculo empregatício (com firma reconhecida em 
Cartório – modelo anexo); 

g) Exame de Sanidade Mental realizado 
por especialista; 

h)Exames: hemograma completo, 
glicemia, eletrocardiograma, audiometria;  

i) O candidato convocado deverá se 
submeter à exame que será realizado por médico 
indicado pela Edilidade, em local e dia a ser 
determinado. 

j) No caso de candidato aprovado 
portador de necessidade especial, deverá submeter-se 
a perícia médica para verificação da compatibilidade 
da sua deficiência com o exercício das atribuições do 
cargo concorrido. A perícia mencionada será realizada 
por banca médica designada pelo Município de Areial, 
devendo o laudo ser proferido no prazo de 05 (cinco) 
dias a contar da sua realização;  

Conforme estabelecido no Edital n° 
001/2010, será excluído do processo de nomeação o 
candidato convocado que não apresentar a 
documentação solicitada, bem como não possuir 
condições de saúde adequadas para exercer as suas 
funções. 
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No caso do candidato convocado 
portador de necessidades especiais, a sua nomeação 
será condicionada a constatação da compatibilidade da 
sua deficiência com o cargo escolhido. 
 
 

Areial, 28 de Março de 2011. 
 

 
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL 

GABINETE DO PREFEITO 
Rua São José, nº 472 – Centro – Fone: (83) 3368-1020 CEP 58.140-000  

Areial - PB. 

 
CONVOCAÇÃO 

 
 

Pela presente fica CONVOCADO o Sr(a) 

JOSEILTON PAULO DE SOUZA , aprovado em 

Concurso Público realizado no dia 16 de janeiro de 
2011, para no prazo de 30 (trinta) dias a partir do 
recebimento desta, apresentar no Departamento de 
Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Areial 
localizado na Rua São José, n° 472, Centro, Areial - 
PB, no horário das 07:00 às 13:00 horas, de segunda 
a sexta feira, a seguinte documentação: 

a) Cópias autenticadas em Cartório: 
RG, CPF, Certidão de Casamento ou Nascimento 
(dependendo do estado civil), Título de Eleitor; 
Certificado de Reservista (só para o sexo masculino), 
CNH com a classificação exigida para o cargo em que 
foi aprovado (motorista), Comprovação da 
escolaridade mínima, e a documentação exigida para o 
cargo em que foi aprovado;  

b) Certidões Negativas: Cível e 
Criminal; 

c) Certidão expedida pelo Cartório 
Eleitoral onde se encontra inscrito comprovando estar 
regular junto a Justiça Eleitoral; 

e) Declaração de Bens (com firma 
reconhecida em Cartório – modelo anexo); 

f) Declaração que não possui nenhum 
outro vínculo empregatício (com firma reconhecida em 
Cartório – modelo anexo); 

g) Exame de Sanidade Mental realizado 
por especialista; 

h)Exames: hemograma completo, 
glicemia, eletrocardiograma, audiometria;  

i) O candidato convocado deverá se 
submeter à exame que será realizado por médico 
indicado pela Edilidade, em local e dia a ser 
determinado. 

j) No caso de candidato aprovado 
portador de necessidade especial, deverá submeter-se 
a perícia médica para verificação da compatibilidade 
da sua deficiência com o exercício das atribuições do 
cargo concorrido. A perícia mencionada será realizada 
por banca médica designada pelo Município de Areial, 
devendo o laudo ser proferido no prazo de 05 (cinco) 
dias a contar da sua realização;  

Conforme estabelecido no Edital n° 
001/2010, será excluído do processo de nomeação o 
candidato convocado que não apresentar a 
documentação solicitada, bem como não possuir 
condições de saúde adequadas para exercer as suas 
funções. 

No caso do candidato convocado 
portador de necessidades especiais, a sua nomeação 

será condicionada a constatação da compatibilidade da 
sua deficiência com o cargo escolhido. 
 
 

Areial, 28 de Março de 2011. 
 

 
 


