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EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA 0001/2021 

RECADASTRAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE 

BREDO DO CRUZ-PB. 

 

 

O Prefeito do Municipal de Brejo do Cruz, Estado da Paraíba, no uso das 

atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, em observância 

às determinações legais contidas nos artigos 3° e 9°, inciso II da Lei Federal n° 10.887 

de 18 de Junho de 2004 e considerando a necessidade de atualização dos dados 

cadastrais, resolve publicar este Edital, convocando Servidores Públicos Ativo para 

atualização de dados cadastrais vinculados ao Município de Brejo do Cruz-PB. 

 

DISPOSIÇÕES GERAIS: 

1. Fica instituído o Censo dos Servidores Efetivos, do Município de Brejo do 

Cruz/PB, que tem por finalidade a atualização do Cadastro de informações. 

2. O censo dos servidores é de caráter obrigatório para todos os servidores 

Efetivos Ativos do Município de Brejo do Cruz/PB. 

3. Os servidores, incluindo aqueles que estiverem em gozo de benefício de 

Auxílio-Doença, Salário Maternidade ou qualquer outra espécie de licença, além dos 

servidores cedidos a outros órgãos, deverão comparecer também para a atualização de 

dados. 

4. A realização do Censo se dará entre os dias 01/02/2021 a 12/02/2021 para atender 

a coleta de dados cadastrais. 

5. O atendimento ao Censo Municipal, conforme estabelecido no item 4 será 

realizado na sede da secretaria respectiva a qual o servidor for diretamente vinculado. 

6. Para fins de atualização, será obrigatória a apresentação de cópia da 

documentação exigida no ANEXO I. 

7. O formulário de cadastramento consta no ANEXO II. 

8. A declaração de ACÚMULO DE CARGOS consta no ANEXO III. 

9. Para fins do Censo dos Servidores Ativos de Brejo do Cruz, será obrigatória a 

presença dos mesmos na SEDE de suas respectivas secretarias, os quais são lotados os 

servidores, nos horários de 08:00h às 12:00h. 
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