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ADITIVO Nº 002/2015 AO EDITAL Nº. 001/2015 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2015.  

O Prefeito Municipal de Barbalha (CE), JOSÉ LEITE GONÇALVES CRUZ, no uso de suas 
atribuições legais e atendendo aos Princípios Constitucionais da Publicidade e demais princípios, 
e em consonância com o Edital supra citado RETIFICA (altera) o item 4.19 – DA ISENÇÃO, 
subitem 4.23 e 4.24, referente a entrega de documentação para pedido de isenção. 
 

ONDE SE LÊ:  
 

4.23 – O candidato que solicitar isenção como DOADOR DE SANGUE, deverá apresentar à 
Comissão responsável pelo Concurso, na Secretaria de Administração do Município de 
Barbalha – CE, com sede no Centro Administrativo José de Sá Barreto localizado na Av. 
Domingos Sampaio Miranda, nº. 715, Loteamento Jardins dos Ipês, Bairro Alto da Alegria, 
Barbalha – CE nos dias 25, 26 e 27 de Novembro de 2015 das 09:00hs às 15:00hs os 
seguintes documentos: 

 A Certidão expedida pelo órgão competente comprovando 02 (duas) doações no período de 
01 (um) ano e que a última doação tenha sido feita em um prazo de até 12 (doze) meses da 
realização do Concurso, até o término do período do pedido de isenção; 

 Cópia autenticada do RG, CPF e Comprovante de Residência. 
 

4.24 – O candidato que solicitar isenção como BAIXA RENDA deverá apresentar à Comissão 
responsável pelo Concurso, na Secretaria de Administração do Município de Barbalha – CE, 
Avenida Domingos Sampaio Miranda, nº. 715, Loteamento Jardins dos Ipês, Alto da Alegria 
– Barbalha – CE, CEP: 63.180-000 nos dias 25, 26 e 27 de Novembro de 2015 das 09:00hs às 
15:00hs os seguintes documentos: 

 Cópia autenticada do RG, CPF e Comprovante de Residência; 

 Declaração que atende à condição conforme descrito nas alíneas abaixo: 
a. Estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal 

(CadÚnico), de que trata o Decreto 6.135, de 26 de junho de 2007;  
b. O NIS (Número de Identificação Social) é exclusivamente do candidato, não sendo 

aceito o NIS da mãe, cônjuge e/ou de parentes próximos. 
c. O NIS do candidato deve estar válido e com cadastro atualizado no CadÚnico, na data 

prevista no item 4.20. 
d. Apresentar na data descrita neste edital a declaração que atende à condição de inscrito 

no NIS com a assinatura do responsável com firma reconhecida. 
 

LEIA-SE:  
 
4.23 – O candidato que solicitar isenção como DOADOR DE SANGUE, deverá apresentar à 
Comissão responsável pelo Concurso, na Secretaria de Administração do Município de 
Barbalha – CE, com sede no Centro Administrativo José de Sá Barreto localizado na Av. 
Domingos Sampaio Miranda, nº. 715, Loteamento Jardins dos Ipês, Bairro Alto da Alegria, 
Barbalha – CE nos dias 25, 26 e 27 de Novembro de 2015 das 09:00hs às 15:00hs os 
seguintes documentos: 

 A Certidão expedida pelo órgão competente comprovando 02 (duas) doações no período de 
01 (um) ano e que a última doação tenha sido feita em um prazo de até 12 (doze) meses da 
realização do Concurso, até o término do período do pedido de isenção; 

 Cópia autenticada ou acompanhada do original para conferência do RG, CPF e 
Comprovante de Residência. 
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4.24 – O candidato que solicitar isenção como BAIXA RENDA deverá apresentar à Comissão 
responsável pelo Concurso, na Secretaria de Administração do Município de Barbalha – CE, 
Avenida Domingos Sampaio Miranda, nº. 715, Loteamento Jardins dos Ipês, Alto da Alegria 
– Barbalha – CE, CEP: 63.180-000 nos dias 25, 26 e 27 de Novembro de 2015 das 09:00hs às 
15:00hs os seguintes documentos: 

 Cópia autenticada ou acompanhada do original para conferência do RG, CPF e 
Comprovante de Residência; 

 Declaração que atende à condição conforme descrito nas alíneas abaixo: 
a. Estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal 

(CadÚnico), de que trata o Decreto 6.135, de 26 de junho de 2007;  
b. O NIS (Número de Identificação Social) é exclusivamente do candidato, não sendo 

aceito o NIS da mãe, cônjuge e/ou de parentes próximos. 
c. O NIS do candidato deve estar válido e com cadastro atualizado no CadÚnico, na data 

prevista no item 4.20. 
d. Apresentar na data descrita neste edital a declaração que atende à condição de 

inscrito no NIS com a assinatura do responsável e carimbo da entidade. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Paço do Prefeito Municipal de Barbalha Estado do Ceará, em 25 de Novembro de 2015. 

 
 
 
 
 
 

JOSÉ LEITE GONÇALVES CRUZ  
Prefeito Municipal 


