ESTADO DO CEARA
MUNICÍPIO DE CARIDADE
CONCURSO PÚBLICO
EDITAL N° 001/2016 DE 11/05/2016
A PREFEITA MUNICIPAL DE CARIDADE, MARIA SIMONE
FERNANDES TAVARES, no uso de suas atribuições legais e estatutários,
tendo em vista a necessidade de continuidade do Serviço Público e, com
amparo no Artigo 37, Inciso IX da Constituição Federal e Lei Municipal nº
324/2016 de 14/03/2016, torna público e estabelece normas, com vistas à
abertura de inscrições para realização de Concurso Público de Provas,
objetivando a contratação de Agente Municipal de Trânsito, objeto do Anexo I,
deste Edital.
As inscrições serão realizadas de forma presencial ou por
procuração no período de 16 a 27 de maio de 2016 das 8:00 as 12:00
horas e 13:00 às 17:00 horas, EXCETO sábados, domingos e feriados, no
Setor de Tributos da Prefeitura Municipal de Caridade, situada na Av.
Coronel Francisco Linhares nº 250 - Centro, Caridade –Ce.
As provas objetivas serão realizadas, dia 19/06/2016 nos locais a serem
divulgados, após o encerramento das inscrições, através do site
www.grserv.com.br e nos órgãos da Prefeitura Municipal de Caridade.
A Prova de Capacidade Física, de caráter eliminatório, será realizada no
dia 26 de junho de 2016 as 08:00 horas, em local a ser divulgado,
posteriormente, à data do Resultado Final, através do site www.grserv.com.br ,
e publicação em jornal de grande circulação, bem como, nos quadros de avisos
da Prefeitura, mediante relação nominal dos candidatos aptos a prova de
Capacidade Física, na proporção de dois candidatos por vaga, ou seja 36
candidatos.
Os candidatos serão informados sobre o processo seletivo a ser
adotado, que incluirá provas objetivas.
A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na tácita
aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital, cujo texto, será
disponibilizado, na íntegra, através do referido site.
Caridade, 11 de maio de 2016
Maria Simone Fernandes Tavares
Prefeita Municipal

