
VERlINTIS NAO PODI PAITAR

Decnrro r" 07 oe 03 oe Fevenerno oe 2020.

EsrReelece o cALENDARto Dos ATos

NECESSARToS A coruvocnQAo E A possE Dos

APROVADOS NO CONCURSO PUBLICO DO EDITAL NO

001/2018, E DA ourRAS pnovroEr,rcrRs

CORRELATAS.

O Pnerero oo Mururcipto oe Venrettes, Estado de pernambuco, no

uso das atribuig6es que lhes sio conferidas pela Constituig6o Federal, pela ConstituigSo do

Estado de Pernambuco e pela Lei Orginica Municipal,

consroennlDo que o Municlpio de Vertentes realizou concurso p0blico

para provimento de diversos cargos na AdministragSo Priblica no ano de 2019, cujo resultado foi

homologado em 23 de Janeiro de 2020.,

corsroenRruDo que o provimento, conforme o item 10,1 do capitulo 10

do Edital, ficar6 a crit6rio do juizo de conveniOncia e oportunidade da Administragdo do Municipio

de Vertentes-PE;

consroEnmDo que o provimento dos cargos demanda o cumprimento

das etapas previstas em edital, que envolvem convocagio, manifestag6o de interesse,

apresentagSo de documentos, an6lise dos documentos apresentados, abertura de prazo

recursal, an6lise recursal, convocagdo para avaliagao fisica e mental, abertura de prazo recursal

quanto a aptidao fisica e mental, e por fim a convocagio para a posse;

cousroeRRrDo a necessidade imperiosa da manutengio dos servigos
ptiblicos essenciais aos municipes e em especial d saude;

DecnErR:

Art. 10 Fica estabelecido o calenddrio para cumprimento dos atos
previstos no capitulo 10 do Edital no 001/2019 do concurso p0blico, conforme Anexo Ideste
Decreto.

Art. 20 Fica Autorizado a nomeagdo e contratagdo dos servidores

profissionais de saride em carAter emergencial, em obedidncia ao principio da continuidade dos

servigos p0blicos sem a necessidade da observincia do calend6rio instituido no par6grafo 6nico

deste artigo, com exceqio dos cargos que n6o estiverem vacantes.
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Pardgrafo fnico. O cumprimento do calend6rio ficara a cargo da

Comissio instituida pela Portaria no 082/2019 de 01 de agosto de 2019.

Art. 30 A Administrag6o poder6 promover a pronogagSo dos prazos

previstos no Anexo I por motivos de conveniOncia e oporlunidade e/ou caso fortuito ou forga

maior, sempre de maneira justificada e com ampla publicidade.

em vigor na data da sua publicagio,

PREFEITO
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