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EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 20.12.13/2019 
 
O MUNICÍPIO DE MISSÃO VELHA – ESTADO DO CEARÁ, por meio do seu Prefeito 
Municipal, convoca os candidatos abaixo relacionados, devidamente aprovados, classificados 
no Concurso Público regido pelo Edital Nº 001/2015, destinado ao provimento de cargos 
em caráter efetivo, em conformidade com a Lei Municipal Nº 305/2015, homologado por 
meio do Decreto Nº 035/2015, de 23 de dezembro de 2015, a comparecerem ao Setor de 
Recursos Humanos do Município de Missão Velha - CE, situada na Rua Santos Dumont, nº 
64, Centro, em Missão Velha – CE, no horário de 08:00 às 14:00 horas, no prazo de 05 
(cinco) dias úteis após o fim do recesso de fim de ano (02 de janeiro de 2020), por força da 
Recomendação Nº 014/2016, de lavra da Promotoria de Justiça da Comarca de Missão Velha 
– CE, a fim de apresentarem a documentação necessária ao processo de nomeação e posse, 
conforme previsto no item 13.1, alíneas “a” a “m”, do Edital do Concurso Nº 001/2015. 
Será considerado desistente o candidato que deixar de apresentar a documentação exigida, 
na forma e prazo estabelecidos. 
 
Cumpre  esclarecer  que  por versar este  Edital acerca  da  convocação de servidores para o 
cargo de Agente Comunitário de Saúde e a validação da apresentação dos  documentos  
necessários à posse  está  condicionada a implementação do requisito constante na alínea “c” 
do item 13.1 do Edital nº 001/2015. Para tanto se instituiu por meio da Portaria nº 
20.12.001/2019 de 20 de dezembro de 2019 a  Comissão de Verificação de Residência que 
será responsável por realizar diligências a fim de constatar a veracidade dos documentos 
apresentados e, consequentemente, a residência do candidato. 
 
CARGO: Agente Comunitário de Saúde 
CÓDIGO: ACS11 
 

CLASSIFICAÇÃO NOME 

1º* RIVANIA DOS SANTOS BARROS 

 
*classificáveis 
 
 PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA (CE), Em 20 de 
dezembro de 2019. 
 
 


