
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE RE CADASTRAM ENTO DE SERVIDORES 
PÚBLICOS EFETIVOS E COMISSIONADOS

A CÂMARA MUNICIPAL DE EUSÉBIO, com sede na Av. Eduardo Sá, n° 50, Centro, 
Eusébio -  CE, neste ato representado por seu Presidente, o Senhor FRANCISCO FRANÇA 
SANROS CHAGAS, CONVOCA através do presente Edital, todos os Servidores Públicos 
Municipais titulares de cargo público de provimento efetivo e comissionado, para realizarem o 
Recadastramento dos dados funcionais, junto a este ente público, que será realizado no período de 
10 de fevereiro a 10 de março de 2020. nos horários compreendidos entre BhOOmin às 14h00min, 
exceto, fins de semana e feriados, na Sede da CAMARA MUNICIPAL DE EUSÉBIO, situada 
na Av. Eduardo Sá, 50, Centro, Eusébio — CFi.

No ato do Recadastramento o servidor deverá apresentar as cópias dos seguintes documentos:

I - Carteira de Identidade;
II — Cadastro de Pessoa Física (CPI7);
III - Título de eleitor, com o comprovante de quitação eleitoral;
IV - Certidão de nascimento ou casamento e/ou averbação da separação judicial, divórcio;
V - Carteira Nacional de Habilitação (CNH) (se houver);
VI — Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) de todas as páginas preenchidas 

(caso tenha sido assinada);
VII - Identidade Militar (se militar), ou Carteira de Reservista (para homens);
VIII - Comprovante com n° do PIS/PASEP (que não seja contracheque);
IX - Comprovante de endereço atualizado;
X - Carteira de registro profissional, quando se tratar de profissão regulamentada;
XI — Certidão de nascimento dos filhos, com idade até 14 (quatorze) anos;
XII -  Certificado de Escolaridade;
XIII - Cópia do último contracheque;
XIV - Ato de Nomeação e Termo de Posse;
XV — Declaração de Bens e Rendas (disponível com a Comissão do Recadastramento), 

juntamente com a Declaração de Imposto de Renda (atualizada);
XVI — Declaração de Não Acumulação de Cargos ou Funções, indicando o (s) local (is) e o 

(s) horário (s) de trabalho de todas as atividades remuneradas públicas e/ou privadas.
XVII -  Duas (02) fotos 3x4, recentes e iguais;

PAÇO DA CAMARA MUNICIPAL DE EUSÉBIO, em 06 de fevereiro de 2020.
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