EDITAL DE CONVOCAÇÃO nº008/2013

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNÍCIPIO DE CAUCAIA, no uso de
suas atribuições legais,
Considerando o acórdão prolatado no Mandado de Segurança nº29308-95.2010.8.06.0064,
impetrado pelos candidatos ao Cargo de Agente Municipal de Trânsito do Município de
Caucaia abaixo designados, referente ao Concurso Público regido pelo Edital n°001/2009.
Considerando o teor do acórdão, que determina o afastamento do ato que desclassificou os
candidatos pelo critério da altura mínima, reinserindo-os no certame a partir da fase em que
foram desclassificados.
RESOLVE
1. CONVOCAR, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL EXARADA NOS AUTOS DO PROCESSO
Nº 29308.95.23010.8.06.0064/0(17.826/2010), os candidatos: FLÁVIO MARCELO VIEIRA
ALVES, FRANCISCO MICHEL DE OLIVEIRA ALENCAR, RÔMULO FERNANDES LIMA,
FRANCISCO EDILBERTO RODRIGUES DE FARIAS e FRANCISCA MARCILEIDE DA SILVA
FERREIRA, para a realização das provas referentes ao EXAME DE APTIDÃO
FÍSICA,estabelecidos e descritos no Edital nº001/2009, datado de 18 de agosto de 2009,
Aditivo I, datado de 31 de agosto de 2009, e o Aditivo II datado de 3 de setembro de 2009.
2. Os candidatos acima referidos deverão comparecer ao Centro de Referência de Assistência
Social – CRAS, sede, situado a Rua José de Pontes, S/N, Parque Soledade – Caucaia – CE,
no dia 10 de julho de 2013, ás 8:00hs.
3. O candidato após a realização do Exame de Avaliação Física receberá um comprovante
atestando a realização do mesmo e a data da realização do EXAME AVALIAÇÃO
PSICOLÓGICA.
4. Exame de Aptidão Física terá caráter ELIMINATÓRIO. O candidato será eliminado do
certame se não alcançar os índices em cada um dos exercícios.
5. O candidato não poderá repetir os exames, salvo por motivos fortuitos relacionados à
aplicação dos exames.
6. Se ausente, será ELIMINADO do certame.
7. O candidato deverá apresentar-se com meia hora de antecedência do início previsto para os
Exames, munido de documento de Identidade original, e para o exame de Avaliação
Psicológica com lápis, borracha e caneta esferográfica com tinta azul ou preta.
8. Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições ao
contrário.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE,
Caucaia, 02 de julho de 2013.

JOSÉ CASTELO BRANCO CRISÓSTOMO
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA

