
 

 

 

           ESTADO DA BAHIA 

             PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
 
, 

47ª CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS NO 

CONCURSO PÚBLICO 001/2011
Os candidatos abaixo listados deverão comparecer no prazo de 10 dias corridos a contar da data de publicaçã
30/01/2015) no horário de 08 às 12 horas, na Coordenação de Concursos e Seleções, localizada no Centro Administrativo Municipal 
da Prefeitura de Alagoinhas, Rua Manoel Romão, S/N, Alagoinhas Velha, Alagoinhas 
ao cargo e apresentarão os seguintes documentos (original e cópia):
 

Requisito geral: 
Antecedentes Criminais (original); 
- Carteira de Trabalho e Previdência Social (cópia da página da foto e dados pessoais);
- Cartão do PIS; 
- Certidão de Casamento e Nascimento dos Filhos com Cartão de Vacinação;
- Comprovante de Residência; 
- CPF; 
- Documento de Identidade; 
- Não ter sido demitido de serviços público Federal, Estadual ou Municipal, com impedimento de exercer função pública
- Título de Eleitor (acompanhado de certidão de quitação com a justiça eleitoral);
- Último contracheque e declaração de horários com autarquia, fundação, empresa governamental ou outro órgão público, onde 
demonstre a sua compatibilidade de horário com o novo
- 1 foto 3X4. 
 

Cargo: AUXILIAR DE CLASSE  
Requisito específico: Certificado de conclusão do Ensino Fundamental acompanhado do 

N º Class. 
1 30º JOYCE  CERQUEIRA MATOS

 

Cargo: ENFERMEIRO / FORMAÇÃO GERAL
Requisito específico: Nível Superior em Enfermagem (Diploma e 

            Registro no COREN, Quitação da Anuidade e Carteira de Exercício Profissional.
N º Class. 
1 12º RAILZA  DE ABREU ARAUJO           

Ao comparecer para entrega dos documentos, o candidato deverá apresentar os exames abaixo relacionados, sendo em seguida 
encaminhado para Secretaria Municipal de Saúde, onde agendará a avaliação de sanidade mental e a avaliação clínica pré

 

O candidato que não comparecer no prazo mencionado será considerado desistente, sendo convocado o próximo da lista de 
classificação. 

EXAMES 

Hemograma completo 

Glicemia 

Plaquetas 

Colesterol total 
Grupo sanguíneo e fator RH 

VDRL 

Sumario de Urina 

Parasitológico de Fezes 

Acuidade Visual (emitida por médico Oftalmolog
Raio-X de Tórax (PA) e da coluna lombar e torácico com Laudo
PSA (Homens a partir dos 40 anos) 
Eletrocardiograma com laudo (a partir dos 40 anos)
Audiometria  
Mamografia com Laudo (mulheres a partir dos 40

Quarta-feira, 21 de janeiro de 2015 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS 

CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS NO 

CONCURSO PÚBLICO 001/2011
Os candidatos abaixo listados deverão comparecer no prazo de 10 dias corridos a contar da data de publicaçã

) no horário de 08 às 12 horas, na Coordenação de Concursos e Seleções, localizada no Centro Administrativo Municipal 
da Prefeitura de Alagoinhas, Rua Manoel Romão, S/N, Alagoinhas Velha, Alagoinhas – BA, quando declararã
ao cargo e apresentarão os seguintes documentos (original e cópia):  

Carteira de Trabalho e Previdência Social (cópia da página da foto e dados pessoais); 

ertidão de Casamento e Nascimento dos Filhos com Cartão de Vacinação; 

Não ter sido demitido de serviços público Federal, Estadual ou Municipal, com impedimento de exercer função pública
ítulo de Eleitor (acompanhado de certidão de quitação com a justiça eleitoral); 

Último contracheque e declaração de horários com autarquia, fundação, empresa governamental ou outro órgão público, onde 
demonstre a sua compatibilidade de horário com o novo cargo; 

Certificado de conclusão do Ensino Fundamental acompanhado do Histórico Escolar
Nome 

JOYCE  CERQUEIRA MATOS 

ENFERMEIRO / FORMAÇÃO GERAL  
Nível Superior em Enfermagem (Diploma e Histórico Escolar Acadêmico), 
Registro no COREN, Quitação da Anuidade e Carteira de Exercício Profissional.

Nome 
RAILZA  DE ABREU ARAUJO 

Ao comparecer para entrega dos documentos, o candidato deverá apresentar os exames abaixo relacionados, sendo em seguida 
encaminhado para Secretaria Municipal de Saúde, onde agendará a avaliação de sanidade mental e a avaliação clínica pré

andidato que não comparecer no prazo mencionado será considerado desistente, sendo convocado o próximo da lista de 

Alagoinhas, 21 de janeiro de 2015 
 

 

Jean Ander Martins Santos Silva  
Secretário Municipal de Administração 

 VALIDADE DO EXAME
3 meses
3 meses
3 meses
3 meses

3 meses
3 meses
3 meses

Acuidade Visual (emitida por médico Oftalmologista) 3 meses
X de Tórax (PA) e da coluna lombar e torácico com Laudo 6 meses

6 meses
Eletrocardiograma com laudo (a partir dos 40 anos) 6 meses

6 meses
Mamografia com Laudo (mulheres a partir dos 40 anos) 12 meses

 

 

CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS NO 

CONCURSO PÚBLICO 001/2011 
Os candidatos abaixo listados deverão comparecer no prazo de 10 dias corridos a contar da data de publicação desta (período de 21 a 

) no horário de 08 às 12 horas, na Coordenação de Concursos e Seleções, localizada no Centro Administrativo Municipal 
BA, quando declararão por escrito a aceitação 

Não ter sido demitido de serviços público Federal, Estadual ou Municipal, com impedimento de exercer função pública;  

Último contracheque e declaração de horários com autarquia, fundação, empresa governamental ou outro órgão público, onde 

Histórico Escolar. 
Insc. 
4.796 

Registro no COREN, Quitação da Anuidade e Carteira de Exercício Profissional. 
Insc. 

16.238 

Ao comparecer para entrega dos documentos, o candidato deverá apresentar os exames abaixo relacionados, sendo em seguida 
encaminhado para Secretaria Municipal de Saúde, onde agendará a avaliação de sanidade mental e a avaliação clínica pré-admissional:  

andidato que não comparecer no prazo mencionado será considerado desistente, sendo convocado o próximo da lista de 

IDADE DO EXAME 

3 meses 

3 meses 

3 meses 

3 meses 

- 
3 meses 

3 meses 

3 meses 

3 meses 

6 meses 
6 meses 
6 meses 
6 meses 
12 meses 


