ESTADO DE SERGIPE

CAMARAlMUN!C:PAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
DECRETO N。 .02′ 2015
DE 10 DE DEZEMBRO DE 2015,

DISPOE SOBRE A HOMOLOGAcAO D0
CONCURSO PUBLICO E DA OUTRAS
PROVIDENCIAS,

A PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO,
ESTADO DE SERGIPE no uso de suas atribui9ё es legais e tendo enl vista o que deterlllina a Lei
organica Municipal,

RESOLVE:
1a - Fica homologado o resultado do Concurso Priblico destinado ao Provimento de Cargos
Efetivos na Estrutura da C6mara Municipal de Nossa Senhora do Socorro - Sergipe, os temos do

Art.

Edital

n' 0l/201.5, para provimento

dos cargos de Auxiliar de Servigos Gerais

-

CE 07,

Recepcionista, Auxiliar de Inform6tica, Guarda Legislativo, Assistente de Plendrio, Arquivista
Zelador:

e

Art. 2q - 0 Concurso Pfblico ter6 validade pelo prazo cle 02 anos, podendo ser
prorrogado por igual periodo, para atender o iriteresse p0blico da Administragdo.
Art. 3' - A CArnara Municipal adotara as providencias para a convocaEso e posse dos
aprovados, observados, em primeiro lugar, a necessidade e a conveniOncia da Admihistragio
Publica Municipal.
S A convocagio ser6 feita atrav6s de correspond6ncia enviada e publicagAo no mural da
sede da Cinrara Municipal de Socorro, contendo o prazo e o local de apresentagSo;
S 0s candidatos convocados deverio satisfazer todos os requisitos exigidos no edital de
convocagAo, no prazo assinalado, sob pena de preclusSo de seu direito de nomeag6o e posse no
cargo publico em que foi classificado;
$ 0s candidatos ao cargo publico objeto desse concurso que, aprovado e convocado, nio

comparecer, apresentando toda documentagdo necessdria i posse, ou ainda, n6o requerer
expressamente o seu deslocamento para o final da relagSo dos candidatos, perderd o seu direito
i sua classificagio e implica16 o reconhecinrento de sua desist6ncia pela vaga.

Art. 5q - As convoca96es

obedecerSo, rigorosamen[e, a ordem de classificagdo dos
candidatos, conforme publicagdo no Quadro de Avisos da Sede da CAmara Municipal de Socorro,
e na internet atrav6s clo site www,cmsocorro.se,gov,br
Os candidatos aprovados sdo os constantes da relagSo anexa, que fica fazendo parte
integrante deste decreto,

Art.

5q - Este Decreto entrard em vigor na data de sua Publicagdo.

ESTADO DE SERCIPE

CAMARA MUNiCIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
Art.

6e - Revogam-se as disposigdes em contrario,

Nossa Senhora do Socorro /SE, 10 de Dezembro de 2015.

n
臨 轟
Presidente

薦

