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EDITAL DE CONVOCACAO PARA NOMEACAO N.° 006/2018.
CONCURSOPUBLICOMUNICIPAL/2015.

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

0 PREFEITO DO MUNIcfpIO DE SANTA LUZIA, ESTADO DA PARAIBA, no uso de suas atribuig6es
legais e, com fundamento no Art. 76, inciso 11 da Lei Organica do Municipio e na Lei Municipal n°. 733, de 19 de marco de

2014, e nos respectivos editais, convoca para nomeagao, os aprovados no concurso ptiblico de Provas e de Provas e Titulos,

na ordem de classificagao e abaixo relacionados, vinculado a Secretaria de Satde.

Art. 1° TECNICO DE ENFERMAGEM -SAMU (SECRETARIA DE SAUDE)
ADEILSON ALVES DE SOUSA, 080 lugar, nota 727,60, Rua AGAMENON MAGALHAES, N° 143,
CENTRO, ITAPETIM-PE, CEP: 56.720-000

Art. 2° - Os convocados por este Edital deverao comparecer no prazo legal, na Secretara de Gestao ou no

DepartamentodePessoal,sitoaPrapaEstanislauMedeiros,s/n,ouaRuaCabocloAbel,s/n,ambasnoBairroAnt6nioBento,
nesta Cidade, contados da data de publicapao deste edital no site nyw.santaluzia.pb.gov.b_I

como prev6 o edital n° 01/2015

e os editais de retificagao posteriormente publicados, podendo a criterio da municipalidade, enviar telegrama para os
interessados, nos endere¢os indicados pelos aprovados, para apresentar a documentacao exigida para a nomeacao e
posteriormente a posse, na forma dos editais mencionados, das O8hoomin as 14hoomin.

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

Art. 40 A posse dos candidatos convocados sera formalizada pelo Prefeito, mediante ato administrativo especiflco e

pessoal e lavratura em livro prdprio do termo de posse respectivo, ap6s nomeacao.

§ 1° 0 aprovado e convocado somente sera empossado mediante o cunprimento de todas as exigencias 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 exercicio do
cargo e respectiva funeao, tais como: exame de sanidade fisico e mental e outros de conveniencia da administrapao, se assim,

entender necessdrio, cujo laudo e/ou atestado medico sera de responsabilidade de profissional medico legalmente habilitado,

realizado em qualquer das unidades de satide municipal ou qualquer outro profissional, sendo os mesmos analisados pela

Junta Medica nomeada pela Administragao.

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

§ 2° 0 aprovado e convocado por este Edital deverd comparecer a sede da Secretaria Municipal de Gestao

ou no Departamento de Pessoal, sito a Rua Caboclo Abel, s/n, Bairro Ant6nio Bento, nesta Cidade, para marcar o local onde
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sera realizada a reuniao da Junta Medica 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 avaliagao, cujo laudo
tecnicoteracaratereliminat6rioseacapacidadepsicol6gicadomesmofordeterminadacomoincapazparaoservi¢optiblico
municipal,cujaanaliseserdavaliadanostresanosdeestagioprobat6rio,pelaComissaoEspecialdesignadaparaessefim.

Art. 7° Serao estaveis ap6s tres anos de efetivo exercfcio os servidores nomeados para cargo de provimen.to efetivo

em vinude do concurso ptlblico de provas e provas e titulos ora convocados, nomeados e empossados na forma da lei,
confome preve o art. 41 da Constituieao Federal.

Art. 8°. 0 aprovado no Concurso Ptlblico e convocado atraves deste Edital, e devidamente empossado, ficara em
estagioprobat6riopeloperiodode03(tres)anos,emefetivoexercicio,contadosdoatodesuanomeapao,conformeart.41,

daConstituicaoFederalesomenteperderaocargoemvirtudedaocorrenciadoscasosestabelecidospelo§1°,incisos1,Ile
111doart.41daConstituicaoFederal,observadosemqualquercasoosrequisitospreconizadospeladaLeiMunicipaln°.733,

de19/03/2014,enaLeiOrgfroicadoMunicipio,ouporforgadeprocessoadministrativo,asseguradoaampladefesa.

Paragrafo inico: Como condigao para aquisicao da estabilidade, 6 obrigat6ria a avaliagao especial de
desempenhoaserrealizadaporComissaoEspecialinstitufdaparaessafmalidade.
Art. 9°. 0 prazo de validade do concurso ptiblico de que trata o Edital n°. 01/2015 e os posteriormente editados e

publicados,seradedoisanosprorrogavelumavezporigualpen'odoacrit6riodaAdministragao,econtadosdadafaemque
ocorreu a homologaeao.

Art. loo. Sera considerado desistente e, portanto, eliminado, o candidato que nao comparecer na data estabelecida

para comprovaeao dos requisitos exigidos para cada cargo ou nao apresentar os docunentos relacionados mos editais ja
mencionados, sendo convocado o proximo candidato da relagao de classiflcacao.

Art.Ilo.EsteEditalentratemvigornadatadesuapublicagao,revogadasasdisposie5esemcontrdrio.

Gabinete do Prefeito do Municipio de Santa Luzia, Estado da Parafoa, aos trinta dias do mss de maio de
2018.(30/05/2018).

PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
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