EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO
CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE ARUANÃ / GO EDITAL 001/2015
O PREFEITO MUNICIPAL DE ARUANÃ, de acordo com as atribuições legais, CONVOCA os candidatos habilitados no Concurso Público da
Prefeitura Municipal de Aruanã – GO, Edital nº 001/2015 para provimento dos cargos Agente Comunitário de Saúde para apresentarem
até o dia 22 de janeiro de 2016, comprovação de residência a período mínimo de 02 (dois) anos na área de comunidade, condição esta,
indispensável para a realização do Curso Introdutório de Formação Inicial e Continuada aos Agentes Comunitários de Saúde.
1 - Para comprovar que reside na área da comunidade em que se inscreveu no período exigido pelo Edital (02 dois anos), o candidato
deverá apresentar os seguintes documentos: conta de água, energia , cartão de crédito, com data anterior a 02 (dois) anos, no qual
conste obrigatoriamente o endereço. No caso de residir com ascendentes (filhos e netos) até o 2º grau, poderá apresentar comprovante
de residência em nome deles, desde que acompanhado de certidão de nascimento que comprovem tal parentesco. No caso de cônjuge,
deverá ser apresentada a comprovação da união, através de certidão de casamento ou declaração de união estável.
2 - As cópias reprográficas dos documentos acima discriminados deverão ser entregues e protocolados elo próprio candidato na
Prefeitura Municipal de Aruanã, situada a Praça Couto Magalhães n 22 – Centro – Aruanã – GO no período de 08:30 às 11:30 e das
14:30 às 16:30.
3 - Não haverá prorrogação, nem segunda chamada para entrega dos documentos, qualquer que seja o motivo de impedimento do
candidato que não estragou as cópias dos documentos no dia e horário determinado.
4 - O candidato que não entregar os documentos solicitados para a comprovação dos pré-requisitos na data estipulada pelo edital será
eliminado do concurso público, mesmo que tenha sido habilitado na prova objetiva.

Aruanã, 13 de janeiro de 2016

Paulo Valério
Prefeito Municipal de Aruanã

