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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO N°. 

02/2009, de 09 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, vem , convocar e 
notificar, os abaixo relacionados, candidatos aprov ados no 
último Concurso Público realizado no ano de 2008, a  comparecerem 
no setor pessoal desta Prefeitura Municipal, para f ins de que 
apresentem os documentos  exigidos no Concurso Público n°. 
001/2008,  no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, a contar d a 
publicação deste , bem como para se submeterem à Avaliação Médica 
e Psicológica, ficando de logo determinado que o nã o 
comparecimento implica na preclusão do direito do c andidato 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 Auxiliar de Enferma gem no 
Hospital Augusta Medrado Matos, discriminados a seg uir: 

Nome do Candidato Documento (RG / CPF) 

Heide Nize Andrade Souza 859835359 
Ester dos Santos Almeida 4469804 
Rosangela Pires Ribeiro 384649967 

 
Art. 2º.  Fica convocado o classificado no 

último concurso público municipal, com a finalidade  de prestar 
serviço na função de Técnico de Enfermagem no Posto  de Saúde 
localizado no distrito de Guiné, discriminado a seg uir: 

Nome do Candidato Documento (RG / CPF) 

Maria Cristina Ribeiro dos Santos 636980804 
 
Art. 3º.  Este Edital entrará em vigor na 

data de sua publicação, revogadas as disposições em  contrário. 
 
Gabinete do Prefeito Municipal de Mucugê, 

Estado da Bahia, 09 de abril de 2009. 
 
 
 
 

FERNANDO AZEVEDO MEDRADO 
Prefeito Municipal 


