
 
COMPANHIA PARAIBANA DE GÁS - PBGÁS 

EDITAL N° 001/2012 - CONCURSO PÚBLICO 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – DÉCIMA CHAMADA 

 

O Diretor Presidente da Companhia Paraibana de Gás - PBGÁS, Franklin de Araújo Neto, no uso de 
suas atribuições legais e considerando a Homologação do resultado final do Concurso Público – EDITAL 
DE HOMOLOGAÇÃO - publicado no Diário Oficial do Estado do Estado de 19/08/2012, 

 

RESOLVE: 

 

1. Convocar os candidatos abaixo relacionados, classificados no Concurso Público da PBGÁS obedecendo 
à ordem de classificação final por cargo/função, para comparecerem a sede da PBGÁS situada na Av. 
Epitácio Pessoa, 4756 Cabo Branco, João Pessoa – PB, impreterivelmente no período de 12/06/2013 a 
26/06/2013, sob as penas de perder automaticamente o direito a vaga, aqueles que não se 
apresentarem no prazo fixado conforme prevê o item 8 do Edital nº 001/2012 de Abertura de Inscrições, 
munidos dos documentos que comprovem os seguintes requisitos: 

 
a) Idade mínima de 18 (dezoito) anos completos; 
b) Aptidão física e mental para o exercício das funções do cargo, atestada em exame admissional, de 

caráter eliminatório, realizado por uma Clínica indicada pela PBGÁS; 
c) Ser brasileiro nato ou naturalizado ou estrangeiro permanente ou gozar das prerrogativas dos 

Decretos 70.391/72 e 70.436/72 e Constituição Federal, art. 12, § 1º; 
d) Quitação das obrigações eleitorais; 
e) Quitação das obrigações militares (sexo masculino); 
f) Declaração de não ter acumulação de cargos públicos, inclusive função, cargo ou emprego em 

autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista da União, do 
Distrito Federal, dos Estados, dos Territórios e dos Municípios, bem como do não recebimento de 
proventos decorrentes de inatividade em cargos não acumuláveis; 

g) Declaração de bens (Declaração de Imposto de Renda), na forma da Lei 8.730/93; 
h) Comprovação da escolaridade e requisitos exigidos para o cargo; 
i) Apresentação do comprovante de registro no órgão de classe, se for o caso, e respectiva 

regularidade; 
j) Certidão de nascimento ou casamento, cédula de identidade, título de eleitor, CPF, PIS/PASEP (se 

já cadastrado); e, 
k) 01 (uma) foto 3x4 recente. 

 

RELAÇÃO DOS HABILITADOS EM ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO 
 
CARGO: 1020 – ANALISTA 

CLASS  NOME       DOC 

0007  PATRICK MORAIS BRASIL    2331154 

 
CARGO: 2052 – TÉCNICO (Função Gás) 

CLASS  NOME       DOC 

0005  ÍTALA BRUNELLY FERREIRA CAVALCANTI  2380440 

 
 

João Pessoa (PB), 11 de junho de 2013. 
 
 
 

FRANKLIN DE ARAÚJO NETO 
Diretor Presidente da PBGÁS 


