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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO N°. 

03/2009, de 27 de abril de 2009. 
 

 
O Prefeito do Município de Mucugê, Estado da 

Bahia, Fernando Azevedo Medrado , no uso de suas atribuições, e 
de acordo o que dispõe a Legislação pertinente, em especial o 
disposto no artigo 37 da Constituição Federal, vem,  convocar e 
notificar, os abaixo relacionados, aprovados no Con curso Público 
convocado pelo Edital n°. 01/2008 e homologado no d ia 23 de 
julho de 2008, a comparecerem na Secretaria de Admi nistração 
desta Prefeitura Municipal, para fins de que aprese ntem os 
documentos exigidos no Edital do Concurso para que seja 
procedida a necessária nomeação no prazo máximo de 10 (dez) dias 
úteis, a contar da publicação deste , bem como para que a 
realização de Avaliação Médica e Psicológica, fican do de logo 
determinado que o não comparecimento implica na pre clusão do 
direito do candidato a ser nomeado , nos termos expostos abaixo.  
 

 
CONVOCA: 

 
 

Art. 1º.  Ficam convocados os classificados 
no último concurso público municipal, com a finalid ade de 
prestarem serviços na função de Motorista, discrimi nados a 
seguir: 

 
Nome do Candidato Documento (RG / CPF) 

Marcelo Santos Profeta 728343665 
Jean Robson Rubens Dantas 476207908 

 
Art. 2º.  Ficam convocados os classificados 

no último concurso público municipal, com a finalid ade de 
prestarem serviços na função de Auxiliar de Enferma gem, 
discriminados a seguir: 

 
Nome do Candidato Documento (RG / CPF) 

Danilo Jesus Silva 808314432 
Iolanda Vieira Oliveira 6717901 

 



Art. 3º.  Fica convocado o classificado no 
último concurso público municipal, com a finalidade  de prestar 
serviços na função de Farmacêutico Bioquímico, disc riminado a 
seguir: 

 
Nome do Candidato Documento (RG / CPF) 

Alex da Silva Magalhães 805334505 
 

Art. 4º.  Este Edital entrará em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as disposições em  contrário. 
 

Gabinete do Prefeito Municipal de Mucugê, 
Estado da Bahia, 27 de abril de 2009. 

 
 
 

FERNANDO AZEVEDO MEDRADO 
Prefeito Municipal 


