
 
ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI 
 

EDITAL 1º CONVOCAÇÃO 
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, Estado da Paraíba, tendo em vista a 
homologação do resultado final do CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2020-PMM/PB, 
publicado no site Oficial do município no dia 23/12/2022, CONVOCA para tomarem 
posse nos cargos públicos, os aprovados em concurso público nº 001/2020 realizado 
nesta cidade, em seus respectivos cargos. 

Os convocados deverão comparecer na Secretaria de Administração/ Setor 
de Recursos Humanos, das 08h00min as 14h00min no prazo de 30 (trinta) dias 
corridos a partir da publicação deste edital de convocação munidos de documentos 
pessoais, tais como: 
 
a) Cadastro de Pessoa Física - CPF;  
b) Cédula de Identidade;  
c) Comprovante de inscrição no PIS/PASEP, se já for cadastrado;  
d) Certidão de nascimento, casamento ou, se viúvo, apresentar a Certidão de Óbito, 
se divorciado, apresentar a Averbação ou Escritura Pública de União Estável;  
e) Cópia da Carteira do Trabalho e Previdência Social (das páginas de identificação); 
f) Cópia das certidões de nascimento de filhos menores de 18 anos, caso existam; 
g) Cópia da Declaração de Bens e outros cargos públicos;  
h) Comprovante de residência (conta de água, luz ou telefone emitida em data 
recente);  
i) Título de Eleitor e Certidão de Quitação Eleitoral emitida pelo órgão competente;  
j) Certificado de Reservista e/ou Carta-patente para candidatos com idade até 45 
anos;  
k) Registro no Conselho Regional da categoria profissional, quando for o caso e, 
certidão negativa;  
l) Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível exigido para o 
cargo, fornecido por instituição reconhecida pelo Ministério de Educação, 
comprovado por meio de apresentação de seu original e de cópia;  
m) Certidão da Justiça Estadual - Ações cíveis e criminais - Resolução 156-CNJ;  
n) Certidão da Justiça Federal Ações cíveis e criminais;  
o) Vias originais de todos os Títulos enviados eletronicamente na Prova de Títulos, 
no caso dos cargos para Nível Superior. 
p) Laudo médico do trabalho, atestando que o candidato está APTO ao exercício do 
cargo; 
q) Uma foto recente tamanho ¾; 
l) Conta corrente (Banco do Brasil) 
 
 Todos os documentos descritos deverão ser apresentados em cópias legíveis 
juntamente com os originais para serem conferidos. Os demais documentos e 
requisitos constantes nos itens 18.4 e 18.5 do edital do Certame de nº 01/ 2020, 
poderão ser exigidos de acordo com a necessidade e conveniência do cargo. 
 
RELAÇÃO DOS CANDIDATOS CONVOCADOS 

 
AGENTE DE LIMPEZA URBANA 
01 - 1353082 – GLADSTONE EMERSON SILVA COSMO (APROVADO) 



02 – 1364207 – AMANDA HELENA BANDEIRA DO NASCIMENTO (APROVADA) 
03 – 1655680 – ANDRÉ OLIVEIRA DA SILVA (APROVADO) 
04 – 1359740 – THIAGO FIDELIS GABRIEL (APROVADO) 
05 – 1365821 – EDSON BARBOSA DA SILVA (APROVADO) 
06 – 1358289 – RITA DE CASSIA GOMES MARTINS (APROVADO) 
 
 
PEDREIRO 
01 – 1388386 – SEVERINO DOS RAMOS FLORENCIO (APROVADO) 
02 – 1364186 – JEANDSON DA CRUZ CAMBRAIA (APROVADO) 
 
 
SERVENTE DE PEDREIRO 
01 – 1359792 – EDUARDO TARGINO DE OLIVEIRA (APROVADO) 
02 – 1658205 – MAXWELL WELLISON DE LIMA FARIAS (APROVADO) 
 

 
Mari PB, 04 de janeiro de 2023  

 
 

 
 

 


