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EDITAL DE CONVOCACAO PARA NOMEACAO N.° 004/2018.
CONCURSO PUBLICO MUNICIPAL /2015 .

FUNDAMENTACAO LEGAL: Concurso que se regeu pelo Edital n° 01/2015, pelo Edital de Retificapao n°
002/2015, pelo Edital de Retificapao n° 003/2015; pelo Edital de Retificapao n° 04/2015, pelo Edital de Retificapao n° 05/2015, e pelo
Edital de Retificacao n° 06/2015.

0 PREFEITO DO MUNIcipIO DE SANTA LUZIA, ESTADO DA PARAIBA, no uso de suas atribuic6es legais e,
com fundamento no Art. 76, inciso 11 da Lei Orgfroica do Municipio e na Lei Municipal n°. 733, de 19 de marco de 2014, e nos

respectivos editais, convoca para nomeapao, os aprovados no concurso pdblico de Provas e de Provas e Titulos, na ordem de
classificapao e abaixo relacionados, vinculado ao Centro de Referencia da Mulher.

Art. 1° MOTORISTA -(CENTRO DE REFERENCIA DA MULHHR)
JOSH RANIERE LEONARDO COSTA, 1° 1ugar, nota 1515,80, Rua SEVERINO FERREIRA BARROS, n° 75, SALGADINHO,
PATOS PB, CEP: 58.706-025
Art. 2° - Os convocados por este Edital deverao comparecer no prazo legal, na Secretara de Gestao ou no Departamento de

Pessoal, sito a Prapa Estanislau Medeiros, s/n, ou a Rua Caboclo Abel, s/n, ambas no Bairro Ant6nio Bento, nesta Cidade, contados da
data de publicagao deste edital no site pryw.santaluzia.pb.gov.br

como preve o edital n° 01/2015 e os editais de retificagao

posteriormente publicados, podendo a crit6rio da municipalidade, enviar telegrama para os interessados, mos enderecos indicados pelos

aprovados, para apresentar a documentapao exigida para a nomeapao e posteriormente a posse, na forma dos editais mencionados, das
O8hoomin ds 14hoomin.

Art.3° 0 candidato que nao comparecer para apresentapao da documentapao acima descrita, dentro do prazo legal, sera
considerado desistente e eliminado, sendo substituido pelo proximo aprovado, obedecida a ordem de classiflca¢ao.

Art. 4° A posse dos candidatos convocados sera formalizada pelo Prefeito, mediante ato administrativo especifico e pessoal e
lavratura em livro pr6prio do termo de posse respectivo, ap6s nomeapao.

§ 1° 0 aprovado e convocado somente sera empossado mediante o cumprimento de todas as exig6ncias contidas nos respectivos editais,
no prazo legal;

§ 2° A posse do aprovado e convocado sera formalizada no prazo estabelecido mos editais referenciados;

Art.5° 0 aprovado e convocado apresentara a JUNTA MEDICA OFICIAL, os exames indispensaveis para o exercfcio do cargo e
respectiva funcao, tats como: exame de sanidade fisico e mental e outros de conveniencia da administrapao, se assing entender

necessalio, cujo laudo e/ou atestado medico sera de responsabilidade de profissional medico legalmente babilitado, realizado em

qualquer das unidades de sande municipal ou qualquer outro profissional, sendo os mesmos analisados pela Junta Medica nomeada pela
Administrapao.

§ 1° 0 aprovado e convocado que nao for atestado por profissional competente e analisado pela Junta M6dica
Credenciada, sera considerado incapaz de exercicio do servi¢o phblico, e nao podera ser empossado, sob pena de nulidade do ato.

§ 2° 0 aprovado e convocado por este Edital devera comparecer
a sede da Secretaria Municipal de Gestao ou no
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DepartamentodePessoal,sitoaRuaCabocloAbel,s/n,BairroAntonioBento,nestaCidade,paramarcarolocalonde
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sera realizada a reuniao da Junta M5dica Oficial, munido de todos os exames medicos exigidos por este Edital de Chamamento.

Art. 6° Os candidatos serao submetidos posteriormente a exame psicol6gico, para fins de avalia9ao, cujo laudo t6cnico tera

carater eliminat6rio se a capacidade psicol6gica do mesmo for determinada como incapaz para o servico ptiblico municipal, cuja analise
sera avaliada mos tres anos de estagio probat6rio, pela Comissao Especial designada para esse fim.

Art. 7° Serao estaveis ap6s tres anos de efetivo exercicio os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude do

concurso pdblico de provas e provas e titulos ora convocados, nomeados e empossados na forma da lei, confome preve o in. 41 da
Constituicao Federal.

Art. 8°. 0 aprovado no Concurso Pdblico e convocado atraves deste Edital, e devidamente empossado, ficara em estagio
probat6rio pelo periodo de 03 (tres) anos, em efetivo exercicio, contados do ato de sua nomeacao, conforme art. 41, da Constituigao
Federal e somente perdera o cargo em virtude da ocorrencia dos casos estabelecidos pelo § 1°, incisos I,11 e Ill do art. 41 da Constituicao

Federal, observados em qualquer caso os requisitos preconizados pela da Lei Municipal n°. 733, de 19/03/2014, e na Lei Organica do

Municipio, ou por fonga de processo administrativo, assegurado a ampla defesa.

Pardgrafo dnico: Como condigao para aquisieao da estabilidade, 6 obrigat6ria a avaliapao especial de desempenho a ser
realizada por Comissao Especial instituida para essa fmalidade.
Art. 9°. 0 prazo de validade do concurso ptiblico de que trata o Edital n°. 01/2015 e os posteriormente editados e publicados, sera

de dois anos prorrogavel uma vez por igual periodo a crit5rio da Administrapao, e contados da data em que ocorreu a homologapao.

Art. 100. Sera considerado desistente e, portanto, eliminado, o candidato que nao comparecer na data estabelecida para
comprovapao dos requisitos exigidos para cada cargo ou nao apresentar os documentos relacionados mos editais ja mencionados, sendo
convocado o proximo candidato da relapao de classificapao.
Art. Ilo. Este Edital entrara em vigor na data de sua publica9ao, revogadas as disposig6es em contrdrio.

Gabinete do Prefeito do Municipio de Santa Luzia, Estado da Paralba, aos doze dias do mss de margo de 2018.
(12/03/2018).

PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA -PB
AVIS0 DE PREGAO PRESENCIAL N°. 00014/2018
0BJETO: Contrataeao de empresa para prestagao de servicos de hospedagem incluindo alimentapao para o Municipio de
Santa Luzia-PB.

TIPO: MENOR PREC0
DATA DA ABERTURA: 23/03/2018 -HORARIO: 08:00 HORAS
Legislaeao Aplicavel: Lei n°.10.520/02, Subsidiariamente a Lei n°. 8.666/93.

INFORMAC6ES: Outros esclarecimentos poderao ser fomecidos na sede tempordria da Prefeitura Municipal, das 08:00 as
14:00, atrav6s do Setor de Licitapao, na Rua Caboclo Abel, s/n° - Bairro Antonio Bento de Morais, na cidade de Santa
Luzia/PB, ou pelo Fone: (83) 3461-2299.

Santa Luzia/PB,12 de margo de 2018.

NILSAMARA DE SOUZA AVELINO
Pregoeira Oficial

