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de Poço Dantas

I iCTODOPqiwR PCicim võTl
PREFEITt RA Ml ?<IC IPAL DE PCK“0  DANTAS

DECHETO * I2S/ 2928 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2026.

DISPÕE SOBRE A HOMOLOGAÇÃO DO RESI LTADO DO 
( ONÍ 1'RSO PÍ BLIC O DA PREFEIIÜRA MÜNK IPAl, DE 
PO^TíDANT.lS.

O PRtFElTO CONSTITUCIONAL DO MLNICÍPIO DC P 0 ( ,0  DANTAS, no uso 
dc sua> ttthbuiv'ites ÍcgaÍ!> cunfchdii!» pela Lei Orgânica c cuiK.tituivàc!» fcdctal c estadual.

DECRETA:
ART I '  - F ka hoinok^güido o K suiudo final do Concurso Públicti dc Pro\ as. c Pros as 

dl* Titulo, cuiwemcnttf ao luiital n” 01 2020. á \Í!>ta do Rclaiório apreM.*ntado peU urgani^adora. ins t̂i- 
tuivão CiMitratada para a cxccuçâo du pivctfditncnto do concun>o público, para rccnitamento c sclcvâi> 
dH> pivviKhtmeiito dc vaga> au^ cairos <k) Ouadru Ef«(ivo da Prc&itura dc Pov« IXinta». coi»íagraiHk>-s>c 
como exatos e definilix os a  resultado final em anexo.

ART. 2" - O CtHKutM) Público Icfá validade ptw um pra/o dc Q2<dois) anos. podendo 
>er prorrogado por ij^ual pcríodi». dentro dus critérios da dtscricionaríeüade. para atende ao interesse 
público da administrav^o.

ART. 3" • As \ agas e.xistenles no Quadro de Pessoal da Prefeitura de Poço Danta.<> setâo 
preenchidas conforme a necessidade e de acordo com a disponibilidade orvamcnitária. c-unvi*niência e 
oportunidade da administmyâo. obedecendo-se rit^orosainente à tmiem «k classiticavâo e demaia exigências 
noraiativa» previstas no edital do concurso

ART 4"'- Puhbque-sca tkwnnitiiaçaofinai diirt-subadtidoCtincurtoPuhlícivrüiiCilnrOl 2Q20.
ART.5' - Este Decreto enlra em vigor na data dc sua publicação, revogandu-se as 

dispusivòes em contrário.
( iabinete di> Prefeito dt* Município dc Pos'o Dantas -PB. em 16 de dezemlm» de ^)20,

JOSÉ c;i ’rc;e l s o r b r i .\1!o
PREFEITO
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