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08 OE 03 DE FEVEREIRO DE 2020,

AUTORIZA

A

CONTRATAQAO TEMPORARIA POR

EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO

PAM

EVITAR SOLUQAO DE

NA PRESTAqAO DOS SERVIQOS PUELICOS
ESSENCIAIS NO MUNICIPIO DE VERTENTES-, ESTADO OE
CONTINUIDADE

PERNAMBUCO NO EXERCICIO DE 2020, E DA OUTRAS PROVIDENCIAS
CORRELATAS,

O pnerero Do Multclpto

oE vERTENTEs, Estado

de pernambuco, no uso

das atribuigoes que lhes s6o conferidas pela constituig6o Federal, pela constituigio do Estado
de Pernambuco e pela Lei OrgAnica Municipal,
coNstDERANDo que

o Municipio de Vertentes realizou concurso publico

para provimento de diversos cargos na Administragao p0blica no ano
de 2019, cujo resultado foi
homologado em 23 de laneiro de 2020;
coNstDEMNDo que

o provimento, conforme o item 10.1 do capitulo

10

do Edital, ficard a crit6rio do juizo de conveni6ncia e oportunidade da Administra96o
do [/unicipio
de Vertentes-PE;
coNstoERANDo

temporal razo6vel para

o

que

o

provimento dos cargos demanda um lapso

cumprimento das etapas previstas em edital, que envorvem

convoca@0, manifesta96o de interesse, apresentagdo de documentos,
an6lise dos documentos
apresentados, abertura de prazo recursal, andlise recursal, convocagao para
avaliagio fisica e
mental, abertura de prazo recursal quanto d aptid6o fisica e mental, e por
fim a convocaqio para
a posse;
coNsIDEMNDo que a Administra96o prjblica n6o pode sofrer solug6o
de

continuidade,

na medida em que estamos na iminoncia do inicio do ano retivo, e hd

a

necessidade de contratagdo tempordria por excepcional interesse p0blico,
especialmente para
suprir a lacuna de professores readaptados ou fora da sala de aula
em virtude de estarem no
exercicio de cargos de confianqa - chefia, diregio e assessoramento;
coNstoERANDo

que

a

realizagdo

de um novo processo seletivo

simplificado na vrgdncia de um concurso homorogado pode gerar custos
desnecess6rios para a
AdministragSo;
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j6 h6 Cronograma estabelecido para a convocagSo e

posse dos aprovados no concurso priblico, estabelecido pelo Decreto
no 0ltZO20:
DEGRETA:

Art. 1o Fica autorizada a

contrataqdo temporAria por excepcional

interesse p[blico de servidores para o atendimento de demandas visando evitar a solugio
de
continuidade dos serviqos ptlblicos essenciais.
$1o

os contratos de que tratam o caput ter6o vig0ncia

mdxima at6 o

dia 31 de dezembro de 2020, podendo ter prazo anterior a esta data, e ainda contera previs6o de
encerramento antecipado.
$2o Poderd ocorrer o encerramento antecipado do contrato em virtude

do cumprimento das etapas compreendidas entre a convocaQso e a posse dos aprovados no
concurso p0blico.

Art. 20 As contratagoes tempordrias a serem realizadas na forma
autorizada por este Decreto darSo preferdncia

a servidores que foram contratados

temporariamente no exercicio de 2019 e que tenham maior tempo de servigo.
Art.3° Este

na data da sua publicaqao.

de fevereiro de2020.
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