
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS
GABINETE DA PREFEITA

DECRETO N" 007/2019 Pilõezlnhos/PB, 16 de abril de 2019.

Homologa o Resultado Final do Concurso Público

referente ao Edital N'' 001/2018, retificado pelos Editais

n^s 002 e 003/2018, para Provimento de Cargos do

Serviço Publico Municipal e dá outras providências.

A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE PILÕEZINHOS - PB, no uso das atribuições que lhe
confere a Lei Orgânica Municipal, em consonância com o que preceitua o artigo 37. inciso II da Constituição Federal, combinado
com o que dispõe nos artigos 1", 2". 3® e 4® da Lei Municipal N" 365/2018, de 19 de junho de 2018.

DECRETA

Art. 1® Fica HOMOLOGADO o Resultado Final do concurso público para provimento de cargos efetivos do
Serviço Público Municipal de que trata o Edital de Concurso N® 001/2018, publicado na Edição do Diário Oficial do município do
dia 24 de outubro de 2018, retificado pelos Editais n®s 002, de 06/11/2018 e 003/2018, de 19/11/2018, realizado de 24/10/2018
a 01/04/2019, de acordo com o resultado oficial retificado apresentado e divulgado em 01 de abril de 2019 pela empresa
CPCON-Comissâo Permanente de Concursos da UEPB, responsável pela realização do certame.

Art. 2° Os Candidatos aprovados e classificados para provimento dos cargos e do número de vagas
estabelecidas em conformidade com o item II - Dos Cargos do referido Edital, e demais Leis, sâo os constantes no Anexo Único
do presente Decreto.

Art 3® As nomeações dos candidatos aprovados dar-se-ão em estrita observância a ordem de classificação
publicada no Anexo Único acima citado.

Parágrafo Primeiro - Os candidatos aptos à nomeação serão devidamente convocados via postal pela Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) de acordo com o endereço por estes informados quando do ato de inscrição no
concurso e terão o prazo improrrogável de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data do recebimento da mensagem
convocatória constante no AR (aviso de recebimento) dos correios, para se apresentarem junto ao Departamento de Recursos
Humanos desta Prefeitura em horário comercial.

Parágrafo Segundo - O não atendimento do ato convocatório nos termos regulamentados no parágrafo anterior
ensejarãoem novaconvocação do candidato imediatamente classificado para provimento do respectivo cargo.

Art 4° As normas e os procedimentosde gestão de pessoal inerentes á plena efetivação dos atos exigíveis para
provimento dos cargos públicos e da validade do concurso ora homologado, serão levados a efeito de acordo com o que
estabelece os artigos estatuídos na Lei Municipal N® 365/2018, de 19 de junho de 2018 e demais legislações de Gestão de
Pessoal em vigor.

Art. 6® Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicaçãorevogada as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Pilõezinhos, Estado da Paraíba, em 16 de abril de 2019.
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