
GOVERNO DO CEARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCÁS 
Secretaria de Governo – GABGOV 

 

 

A Comissão de Elaboração e Aplicação da 

Seleção Pública Municipal para selecionar os 

candidatos para o Programa de Proteção à 

Cidadania (Pró-Cidadania) do Município de 

Jucás/CE, no uso de suas atribuições legais,  

RESOLVE: 

1) Divulgar que o candidato aprovado na prova escrita da Seleção Simplificada 

deverá apresentar, no dia 27 de Junho de 2014 (sexta-feira), no horário das 

14h00min às 17h00min, e no dia 28 de Junho de 2014 (sábado), no horário de 

08h00min as 10h00min, na sede da Câmara Municipal de Jucás, para dar início 

os procedimentos preparatórios dos atos de admissão e da capacitação do Pró – 

Cidadania/Jucás, apresentando os seguintes documentos:  

 

a) Fotocópia autenticada da Certidão de Nascimento ou da Certidão de Casamento.  

b) Fotocópia autenticada do título de eleitor bem como comprovante de estar em dia 

com a Justiça Eleitoral.  

c) Fotocópia autenticada do certificado de reservista para o candidato do sexo  

masculino.  

d) Fotocópia autenticada da Carteira de Identidade.  

e) Fotocópia autenticada do Cartão do CPF.  

f) Fotocópia autenticada dos documentos que comprovam o preenchimento dos 

requisitos *descritos no item "2.2.", deste Edital.  

g) 02 (duas) fotografias 3X4, recentes.  

h) Fotocópia autenticada da Certidão de Nascimento dos filhos que possuir.  

i) Outros documentos listados no ato convocatório.  

 

1.1) *2.2. São requisitos para a inscrição na Seleção Pública e para a admissão 

no cargo: 

I - Ser brasileiro nato, naturalizado, ou cidadão português a quem foi conferida 

igualdade, nas condições previstas no art. 12, inciso II, § 1º da Constituição Federal; 



II - Ter, na data marcada para admissão, idade mínima de 18 (dezoito) anos 

completos (observada a disposição prevista no inciso XXXIII do art. 7º da 

Constituição Federal); 

III - Estar em dia com as obrigações militares, exceto para os candidatos do sexo 

feminino; 

IV - Estar em dia com as obrigações eleitorais; 

V - Apresentar, na data da convocação para a admissão, comprovante de 

conclusão do Ensino Fundamental; 

IX - Apresentar, na data da convocação para a admissão, Carteira Nacional de 

Habilitação em qualquer categoria. 

X - Apresentar no momento da convocação certidão negativa de antecedentes 

criminais. 

XI - Apresentar atestado médico fornecido por perícia médica do Município ou 

médico da rede de Saúde Pública do Município comprovando a capacidade física 

e mental do candidato para o exercício da função de Agente de Cidadania. 

 

Jucás/CE, 27 de Junho de 2014. 

 

 

Comissão do Processo Seletivo Simplificado. 
Pró – Cidadania/Jucás – 2014. 

 
 


