EDITAL DE CONVOCAÇÃO – 025/ CONCURSO 2014
O PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS DA 9ª
REGIÃO/BA, no uso de suas atribuições e considerando o disposto no Capítulo X do Edital
001/2014, publicado em 11 de agosto de 2014 - Concurso Público para preenchimento de cargos
vagos no quadro permanente de pessoal, com Resultado Final divulgado em 24 de outubro de
2014 e homologado em 28 de outubro de 2014. RESOLVE: Convocar para o cargo de
Profissional de Suporte Técnico (PSTE) o seguinte candidato: ANDERSON CARDOSO
SANTOS (Lotação inicial: SALVADOR / Inscrição: 73399); CARLOS ALBERTO DE
SOUZA OLEGÁRIO (Lotação inicial: SALVADOR / Inscrição: 77419) para realização de
exames médicos e apresentação dos documentos, na forma do item X do Edital supra citado e de
acordo com as seguintes orientações: No período de 06/06/2017 a 20/06/2017, das 9:00 h às
17:00 h, o candidato convocado deverá dirigir-se a superintendência do CRECI, localizado nesta
Capital, à Av. D. João VI, 289, Brotas - Salvador-BA, munidos dos seguintes documentos
originais, com as respectivas cópias legíveis e sem rasuras: Carteira de Trabalho e Previdência
Social; Comprovante de inscrição no PIS/PASEP, se já for cadastrado; Cadastro de Pessoa
Física - CPF; Cédula de Identidade - RG ou RNE; Título de Eleitor com o comprovante de estar
quite com a Justiça Eleitoral; Comprovante de quitação com as obrigações militares, se do sexo
masculino; Certidão de Nascimento, se solteiro, Certidão de Casamento ou Escritura Pública de
União Estável; Certidão de Nascimento dos filhos menores de 24 anos; Caderneta de Vacinação
dos filhos com até 06 (seis) anos de idade; Comprovante de frequência escolar de filhos com
idades entre 06 e 14 anos; Diploma de conclusão da formação exigida no requisito mínimo,
devidamente registrado pelo Ministério da Educação ou por outro órgão com delegação para tal;
Cópia da Declaração de Bens encaminhada à Receita Federal, relativa ao último exercício fiscal;
Declaração de dependentes para Imposto de Renda; 1 foto 3x4 atual e colorida; Comprovante de
residência; Carteira de Habilitação para os cargos que a exigem como pré-requisito; Certidão de
Nascimento e/ou Certidão de Casamento (se for casado) ou Casamento com Averbação (se for
separado judicialmente); Registro no respectivo Conselho de Classe (se houver) e respectivo
comprovante de regularidade fiscal; Certidão de Antecedente Criminal; Declaração Negativa de
Não Acúmulo de Cargos Públicos.
A admissão do candidato que atenderem aos requisitos estabelecidos no edital ocorrerá de forma
imediata.
O candidato convocado que não comparecer dentro do prazo estipulado nesta convocação, será
considerado desistente e não será contratado, sendo convocado para substituí-lo o candidato que
imediatamente o suceder na ordem de classificação.
Observação: se necessário, o candidato poderá entrar em contato com a SUPERINTENDÊNCIA
do CRECI/BA, através do tel. (71) 3444-1467 / (71) 98802-6651.
Salvador, 06 de JUNHO de 2018.
Samuel Arthur Prado
Presidente do CRECI 9ª Região

