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EDITAL Nº 02/2022 
 

CONVOCAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS PARA 

REALIZAÇÃO DE RECADASTRAMENTO 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS/CE, por intermédio da 

Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas – SEGEPE e por meio do presente 

edital, CONVOCA todos os Servidores Públicos da Prefeitura Municipal de 

Russas/CE, titulares de cargo público de provimento efetivo, em atividade, para 

realizarem Recadastramento Funcional presencial e pessoal, que será realizado 

no período de 10 de outubro de 2022 a 30 de novembro de 2022, nos 

horários de expediente em seus respectivos órgãos de lotação. 

O servidor deverá deixar cópias da documentação disponíveis em seu local de 

trabalho a partir do dia 10 de outubro de 2022. 

 

1. No ato do recadastramento o servidor público deverá providenciar e 

apresentar cópias dos seguintes documentos: 

 

 Carteira de identidade; 

 CPF; 

 Título de Eleitor; 

 Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS); 

 Certidão de Casamento e/ou averbação da separação judicial, divórcio (para 

aqueles que tenham contraídos matrimônio); 

 Registro de Nascimento (filhos entre 00 e 14 anos); 

 Carteira de Habilitação (se motorista); 

 Carteira de Reservista (se do sexo masculino); 

 Comprovante com o número do PIS/PASEP; 

 Comprovante de endereço com no máximo 60 dias. 

 Certificado de Conclusão de Curso de Escolaridade; 

 Carteira de Registro Profissional para cargos vinculados a Conselhos de 

Categoria Profissional (CREA, COREN, CRC, CRO, OAB, etc); 

 Declaração de não acumulação de cargo público;  

 Atestado médico no caso de alguma enfermidade e/ou deficiência 

permanente do servidor e/ou do filho(a) legítimo ou legalmente adotado; 

 

2. Os Servidores Públicos Municipais que apresentem dificuldades de 

locomoção ou em razão de moléstia grave deverão apresentar à SEGEPE, no 

prazo de 10 (dez) dias contados da data inicialmente prevista, ou quando cessar 

a moléstia, a respectiva justificativa e documentação comprobatória. 
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3. Os servidores afastados,  que se encontrem à disposição de outros órgãos ou 

outros entes da administração pública direta ou indireta, deverão comparecer 

na sede da Secretaria de Gestão de Pessoas para a realização do 

recadastramento de 08:00 ao 12:00 dos dias 18, 19 e 20 de outubro de 2022. 

 

4. O Servidor Público Municipal que deixar de se recadastrar no prazo 

estabelecido neste Edital terá suspenso o pagamento de sua remuneração, sem 

prejuízo de outras medidas administrativas cabíveis, a serem suspensas 

mediante a regularização do recadastramento. 

 

5. O servidor público municipal responderá Civil, Penal e Administrativamente 

pelas informações incorretas, incompletas, irregulares ou falsas que prestar no 

ato do Recadastramento. 

 

6. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Secretaria Municipal de 

Gestão de Pessoas - SEGEPE. 

 

Paço da Prefeitura Municipal de Russas/CE, em 03 de outubro de 2022. 

 

 

 


