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EDITAL DE CONVOCAÇÃO N.°002/2017 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N.°003/2017 

O PREFEITO MUNICIPAL DE GLÓRIA, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições e 

considerando o disposto no Edital de PSS - Processo Seletivo Simplificado n.º 003/2017, 

publicado no dia 21 de março de 2017 e a homologação do Resultado Final, publicado no dia 

03 de maio de 2017, convoca os candidatos para provimento de cargos nas Secretarias 

Municipais no Quadro de Funcionários Contratados desta Prefeitura. 

 

RESOLVE: 

1. Convocar os candidatos ao final nominados, por ordem de classificação, para se 
apresentarem até o dia 19/05/2017 de 07:00h às 13:00h, ao Setor de Coordenação de 
Gestão de Pessoas na Prefeitura Municipal de Glória, localizada na Av. Presidente 
Geisel, nº. 48 – Centro, Glória (BA), munidos dos seguintes documentos em original e 
fotocópia: 

1. CPF; 
2. Cédula de identidade; 
3. Comprovante de Residência; 
4. Carteira de Trabalho; 
5. Título de Eleitor; 
6. Certidão de Casamento (se for o caso); 
7. 2 (duas) fotos 3 x 4; 
8. Diploma, devidamente registrado no MEC, de Nível Superior completo, para os cargo 

respectivo; 
9. Cartão PIS/PASEP (se for o caso); 
10. Certidão de nascimento de filho(s) (se for o caso); 
11. Certificado de reservista ou comprovante de alistamento militar, se do sexo masculino; 
12. Informação de agência e conta corrente das agências do banco do Brasil ou Bradesco 

para crédito de seus vencimentos. 
2. Caso o candidato convocado não compareça dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis a 

partir da data da publicação deste Edital de Convocação, será convidado para tanto o 

candidato que imediatamente o suceder na ordem de classificação, ficando aquele 

deslocado para o último lugar da referida lista de classificação. 

 

CARGO: Motorista “Categoria B” 

 

1º Gerivânio Cavalcante de Souza Nº 001 

2º Claudemir Martins da Silva Nº 003A 

 

Glória, 15 de maio de 2017. 

 

DAVID DE SOUZA CAVALCANTI 

Prefeito Municipal  


