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CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAQUARITINGA DO NORTE/PE 

1º RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 001/2015, 28 DE MAIO DE 2015 

A comissão organizadora do concurso público decidiu realizar as seguintes mudanças no edital do concurso 

público com o objetivo de atender aos princípios de isonomia, legalidade, impessoalidade, moralidade, 

finalidade, publicidade e eficiência da Administração Pública. 

1. Alteração do item 7.1.3. 

Onde se lê 

7.1.3 - O candidato, por ocasião da nomeação, deverá comprovar todos os requisitos exigidos para a posse: 
a - ser brasileiro nato, naturalizado ou estrangeiro na forma da lei; 
b - quitação com o serviço militar, exceto para os candidatos do sexo feminino; 
c - quitação com a Justiça Eleitoral, para todos os Candidatos; 
d - ter escolaridade exigida para o exercício do cargo, bem como registro para o exercício da profissão; 
e - apresentação de: CPF - Cadastro de Pessoa Física (original e cópia); Cartão PIS ou PASEP (caso não seja 
o primeiro contrato de trabalho); Cédula de Identidade (original e cópia); Carteira de Trabalho e 
Previdência Social - CTPS; Identidade Profissional (comprovação de registro no órgão fiscalizador da 
profissão), quando for o caso (original e cópia); Comprovação de Registro expedido pelo Ministério do 
Trabalho, quando exigido neste Edital (original e cópia); Certidão de Nascimento, se solteiro; ou Certidão 
de Casamento, se casado (original e cópia); Certificado Militar (comprovar estar em dia com as obrigações 
militares), se do sexo masculino (original e cópia); Título de Eleitor e a comprovação do cumprimento das 
obrigações eleitorais (original e cópia); 2 (duas) fotos coloridas 3x4 (três por quatro) recentes; Registro 
Civil dos filhos, se houver (original e cópia); Comprovação do nível de escolaridade exigido para o cargo 
pleiteado (original e cópia); Atestado ou Certidão Negativa de Antecedentes Criminais; 

Leia-se: 

7.1.3 - O candidato deverá comprovar todos os requisitos exigidos pelo Edital apenas no momento da 
posse. 

Justificativa: 

Atendimento ao Ofício TC/GC02 Nº 00089/2015, de 17 de agosto de 2015, do Tribunal de Contas do Estado 
de Pernambuco – Gabinete do Conselheiro Ranilson Ramos. 

 

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAQUARITINGA DO NORTE, Estado de Pernambuco, em 26 de agosto de 2015. 

 

COMISSÃO ORGANIZADORA DO CONCURSO. 
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