
PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS 
 

EDITAL 

CONVOCAÇÃO E POSSE DOS APROVADOS 

 

Objeto: 2º EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA NOMEAÇÃO E POSSE DO CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS-PA - EDITAL Nº. 

001/2015. 

A PREFEITA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS, ESTADO DO PARÁ, no uso de suas atribuições legais e regimentais, e considerando a 

homologação do resultado do CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS DO QUADRO DE EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 

ULIANÓPOLIS EDITAL DE ABERTURA Nº. 001/2015, de 13 de Novembro de 2015, publica no DOU Seção 3, pág. 274, e Edital nº 

04/2016/PMU/HOMOLOGA- ÇÃO, publicado no DOU de 18 de Março de 2016, Seção 3, pág. 189. CONVOCA os candidatos habilitados 

relacionados no Anexo I deste Edital com vistas à nomeação e posse para os cargos efetivos, observadas as seguintes condições: 

DA ENTREGA DOS DOCUMENTOS 

1. O candidato relacionado no Anexo I do presente Edital, deverá comparecer, pessoalmente, ou por intermédio de procurador, mediante 

procuração pública ou particular com firma reconhecida em cartório, no período de a 01 à 07 de Setembro de 2016, de segunda à sexta-feira, das 

07:30h às 13:30h, na Sede da Prefeitura Municipal de Ulianópolis, localizada na Av. Pará, 651, Caminho das Árvores, para apresentação e entrega 

dos documentos e na forma do Edital de convocação 01 do Concurso Público Municipal. 

1.1. Não serão recebidos documentos de forma parcial, sendo que a falta de qualquer documentos solicitados acarretará o não 

cumprimento da exigência do item "1" deste Edital. 

1.2. O não comparecimento no prazo legal implicará a renúncia tácita do classificado convocado e, consequentemente, a perda do direito 

à nomeação ao cargo para o qual foi aprovado, podendo o Município de Ulianópolis convocar o candidato imediatamente posterior, obedecendo 

a ordem de classificação. DA NOMEAÇÃO E POSSE 

2. Cumpridas as exigências no que concerne à entrega de documentação item "1" deste Edital, para preenchimento de vagas efetivas 

constantes do quadro da Prefeitura Municipal de Ulianópolis-PA, o candidato deverá se fazer presente na solenidade oficial de nomeação e posse 

que ocorrerá no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Ulianópolis, situado na Av. Pará, 651, Caminho das Arvores, 

Ulianópolis-PA, às 10:00 horas, do dia 09 de Setembro 2016. 

DA PUBLICAÇÃO 

3. O presente Edital de Convocação, com a relação completa dos CONVOCADOS, estará divulgado na Internet, no Portal do Município de 

Ulianópolis www.ulianopolis.pa.gov.br e no quadro de avisos da Prefeitura, atendendo a necessidade e conveniência de cada ente administrativo 

da Prefeitura Municipal de Ulianópolis. 

3.1. É de inteira responsabilidade do candidato a sua omissão quanto ao que for publicado ou divulgado. 

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

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS, aos 16 de junho de 2016. 

NEUSA DE JESUS PINHEIRO 

ANEXO I 

Nível Superior 

CARGO: 48 – Advogado – Zona Urbana 

Ordem Inscrição Nome 

001 000521 Fredman Fernandes de Souza 
 


