
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA–CE 

CONCURSO PÚBLICO 

EDITAL Nº. 001/2014 DO CONCURSO 002/2014 

 

 

CONVOCAÇÃO PARA A PROVA DE TÍTULOS 
A CONSULPAM – Consultoria Público-Privada e Assessoria Municipal CONVOCA 

TODOS OS CANDIDATOS aprovados na primeira fase, no Concurso Público 

002/2014, destinado às vagas declaradas para os cargos do quadro de pessoal, instituído 

através da Lei N° 973/2013 de 05 de Junho de 2013, que estabelece o Quadro de Cargos 

de Provimento Efetivo dessa Prefeitura Municipal.  

A entrega dos títulos será no dia 14 de Janeiro de 2015, na CENTRAL DO 

CONCURSO – Polo de Convivência Social – Auditório Antônio Moreira Batista, Rua 

Dr. João Pessoa, s/n, Bairro Exposição, Granja – Ceará. das 8:00 às 12:00 e das 14:00 às 

17:00h ou na sede da CONSULPAM na Av. Evilário de Almeida Miranda 280, Edson 

Queiroz. Cep: 60.834-486, FORTALEZA-CE com a presença do candidato portando 

RG ou por Procuração com firma reconhecida com fins específicos para a entrega da 

documentação em questão. O procurador deverá entregar cópia autenticada da sua RG e 

da RG do candidato. 

O candidato deverá ler atentamente o CAPÍTULO VI - DA 2ª FASE e o ANEXO IV 

do EDITAL 001/2014 do concurso 002/2014, preencher o Anexo VIII e juntar os 

títulos inerentes a cada campo do Currículo Padronizado. O candidato não deve colocar 

títulos além dos solicitados, pois não valerão pontos. Faz-se necessária a entrega da 

documentação em duas vias para ser protocolada, sendo necessário autenticar apenas os 

documentos que serão entregues.  

Caso o Anexo VIII venha a ser modificado pelo candidato, o mesmo não será avaliado, 

ficando, o candidato, sem pontuação nessa fase.  

 

O candidato que optar por mandar os títulos pelos CORREIOS poderá mandar em uma 

única via por SEDEX. Somente serão aceitos os títulos postados no dia 14 de Janeiro 

de 2015 para a sede da CONSULPAM no endereço supra citado.  

Fortaleza- CE, 08 de Janeiro de 2015.  

 

CONSULPAM 

 


