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CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS DO QUADRO DE 
EFETIVOS E FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA DA PREFEITURA 

MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE. 
 

ADITIVO 01 AO EDITAL  N.º  001/2019  –  DE  20  DE  MARÇO  DE  2019 
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO 

NORTE, CEARÁ, por seu Prefeito, Senhor José 
Arnon Cruz Bezerra de Menezes, no uso de suas 

atribuições e prerrogativas legais resolve aditivar o 
Edital 001/2019, de 20 de março de 2019, nos 

itens abaixo relacionados, que passam a ter a 
seguinte redação: 
 

5.3.7.1.1 - A isenção deverá ser solicitada mediante 
requerimento do candidato, (solicitação disponível no 

site www.cetrede.com.br) nos dias 27 a 29 de 
março de 2019 e entregue pessoalmente ou por 

terceiro com procuração na Secretaria do 
Desenvolvimento Social e Trabalho da Prefeitura 

Municipal de Juazeiro do Norte, contendo: 
a) requerimento de Isenção da Taxa de Inscrição 

preenchido, datado e assinado; e, 
b) fotocópia autenticada de Cartão que contenha o 

Número de Identificação Social (NIS), 
atribuído pelo CadÚnico (por Tabelionato Público 
ou, por Funcionário Público da Prefeitura 
Municipal de Juazeiro do Norte que 
confrontando com o Cartão original lavre sua 
autenticidade na fotocópia); e, 

c) declaração de que atende à condição estabelecida 
na letra “b” do subitem 5.3.7.1; e, 

d) Comprovante de Solicitação de Inscrição, no 
qual consta o número da inscrição e o cargo 
pretendido (emitido pelo sistema de inscrição, após 
o preenchimento dos dados cadastrais e opção de 
cargo); e, 

e) declaração atualizada de que está cadastrado no 
CadÚnico, como membro de família de baixa renda, 
com renda familiar per capita de até meio salário 
mínimo, na qual conste se é titular ou dependente 

(juntando a comprovação) emitida pelo órgão 
competente do município em que reside. 

5.3.7.2.1 A isenção deverá ser solicitada mediante 

requerimento do candidato, (solicitação disponível no 
site www.cetrede.com.br) nos dias 27 a 29 de 

março de 2019 entregue pessoalmente ou por 
terceiro com procuração na Secretaria do 

Desenvolvimento Social e Trabalho da Prefeitura 
Municipal de Juazeiro do Norte, contendo: 

a) Requerimento de Isenção da Taxa de 
Inscrição (Modelo IT 02), preenchido, datado e 
assinado; e, 

b) fotocópia autenticada da Carteira de Identidade e 
CPF (por Tabelionato Público ou por 
Funcionário Público da Prefeitura Municipal 
de Juazeiro do Norte que confrontando com os 
documentos originais lavre sua autenticidade na 
fotocopia); e, 

c) Comprovante de Solicitação de Inscrição 
(emitido pelo sistema de inscrição, após o 

preenchimento dos dados solicitados); e, 

d) Certidão/Declaração expedida pela Prefeitura 
Municipal de Juazeiro do Norte atestando o vínculo 
funcional com o Município ou, Fotocópia do 
Contracheque do mês de fevereiro de 2019, 
datado e assinado pelo beneficiário e, que após ser 
confrontando pelo Funcionário Público da 
Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte com 
o original lavre sua autenticidade. 

 

Juazeiro do Norte (CE), 26 de março de 2019. 
 

José Arnon Cruz Bezerra de Menezes 
Prefeito Municipal de Juazeiro do Norte - CE
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