
 

PREFEITURA MUNICIPAL QUIXELÔ –CE 

CONCURSO PÚBLICO 

EDITAL 001/2014 

CONVOCAÇÃO PARA A PROVA DE TÍTULOS 

A CONSULPAM – Consultoria Público-Privada e Assessoria Municipal CONVOCA 
todos os candidatos aprovados na primeira fase para os NÍVEIS SUPERIOR E 
MÉDIO, do Concurso Público 001/2014 destinado às vagas declaradas para os cargos 
do seu quadro de pessoal, instituído através da Lei Nº 153/2013 de 25 de setembro de 
2013, que estabelece o Quadro de Cargos de Provimento Efetivo dessa Prefeitura 
Municipal.  

A entrega dos títulos será no dia 16 de junho de 2014, no Núcleo de Educação de 
Jovens e Adultos – NEJA, Rua Pedro Gomes de Araújo nº 205, Centro - QUIXELÔ –
Ceará, no horário de 8:00 às 12:00 e de 14:00 às 17:00h. 

 

O candidato deverá ler atentamente o CAPÍTULO VI - DA 2ª FASE e o ANEXO IV 
do Edital 001/2014, 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.  

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 será aceito os títulos postados no dia 16 de junho de 2014 
Av Evilásio de Almeida Miranda, 280 – Edson Queiroz – Fortaleza-CE. Cep: 60.834-
486.  

 

Fortaleza- CE, 06 de junho de 2014.  

CONSULPAM 
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