Estado da Bahia

Prefeitura de Brejolândia
CNPJ 13.651.439/0001-80

EDITAL 31/2020, DE 15 DE JULHO DE 2020.

GILMAR RIBEIRO DA SILVA, Prefeito de Brejolândia, no uso de suas atribuições legais, nos
termos do Art. 37, II, da Constituição Federal de 1988, combinado com o art. 13, III, da Lei
Orgânica do Município e Leis Municipais autorizativas do Certame Público nº 310/2020,
311/2020, 312/2020, 313/2020, 314/2020, 315/2020, 316/2020, 317/2020 e Lei
Complementar nº 01/2020, todas de 10 de setembro de 2019, publicadas no Diário Oficial
de 12.09.2019,
CONSIDERANDO:
A homologação do concurso público realizado em 15.03.2020, através do Decreto nº
21/2020, de 22 de maio de 2020, destinado ao provimento dos cargos na Prefeitura de
Brejolândia, nos termos do Edital de Abertura nº 1/2020, de 09 de janeiro de 2020;
O Edital nº 21/2020, de 01 de julho de 2020, publicado no Diário Oficial do Município de 1
de julho de 2020, de convocação para apresentação de documentos e realização de exame
médico;
O Edital nº 30/2020, de 15 de julho de 2020, publicado no Diário Oficial do Município de 15
de julho de 2020, de divulgação dos candidatos que atenderam o Edital nº 20/2020;
A Portaria nº 58/2020, de 15 de julho de 2020, de nomeação dos candidatos aprovados no
concurso público 2020 e que atenderam o Edital nº 21/2020;
A previsão no edital que “não serão feitas nenhuma comunicação aos candidatos através
de outro meio que não sejam os avisos afixados no mural e no diário oficial eletrônico da
Prefeitura Municipal de BREJOLANDIA e no site da empresa http://sctconcursos.com.br/”

CONVOCA para tomar posse no respectivo cargo, os candidatos abaixo relacionados,
aprovados no Concurso Público de Edital nº 01/2020 e nomeados nos termos da
Portaria 58/2020, de 15 de julho de 2020:
FUNÇÃO

INSCRIÇÃO

EDUCADOR FÍSICO
(ASSISTÊNCIA
SOCIAL)
ASSISTENTE SOCIAL
(ÁREA DA
ASSISTÊNCIA
SOCIAL) AUDITOR FISCAL DA
RECEITA MUNICIPAL
PEDAGOGO
(ASSISTÊNCIA
SOCIAL)
AUXILIAR DE
SERVIÇO SOCIAL

0003291

ORDEM DE
CLASSIFICAÇÃO
1º

NOME

RG

GISELLE DOS SANTOS OLIVEIRA

RG 1114608084

0000283

1º

GEYSATAYNÃ FAGUNDES
CONCEIÇÃO

RG 1196067473

0003005

1º

1513980033

0002208

1º

ADRIANA DE ALMEIDA
MARQUES
JOSEVÂNIA DE JESUS PINHEIRO

1º

NÚBIA MOREIRA MACEDO

4628913

0000901
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Os convocados que optaram pelo envio dos documentos e exame médico por meio do
correio eletrônico, deverão apresentar, no ato da posse, os originais dos respectivos
documentos e exame médico, para autenticação pelo setor de Recursos Humanos da
Prefeitura, nos termos do Edital 20/2020, sob pena de cancelamento do ato de nomeação
e posse.
Serão conservados pelo setor de Recursos Humanos, para arquivo no prontuário funcional,
os originais do exame médico e as declarações constantes no ANEXOS IV, V e VI, do Edital nº
20/2020.
Os convocados firmarão, obrigatoriamente, no ato da posse, a DECLARAÇÃO DE BENS a ser
encaminhada ao Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia, quando do registro de
admissão.
Os convocados deverão comparecer ao Setor de Recursos Humanos, na Prefeitura Municipal
de Brejolândia, localizada na Praça Alpiniano José Alves, 11, centro, no dia 20 de julho de
2020 (segunda-feira), às 9:00 h, para o ato de posse em cargo público, com a entrega do
respectivo Termo de Posse.
O ato de empossamento obedecerá as medidas de enfrentamento ao novo coronavírus,
sendo obrigatório o uso de mascará facial e o atendimento individual dos candidatos
convocados.
O prazo máximo para posse é de 30 (trinta) dias, contados da publicação da presente
convocação, sob pena de perder o seu direito de nomeação no cargo em que foi aprovado.
O exercício do cargo público deverá acontecer imediatamente após o ato de posse, sob
pena de exoneração.
DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL
O presente Edital estará publicado no Diário Oficial do Município de Brejolândia e no sítio
oficial da Prefeitura no endereço eletrônico https://www.brejolandia.ba.gov.br/, e no
quadro de avisos da Prefeitura, com o link enviado para o número da linha telefônica
móvel e correio eletrônico informados pelo candidato quando da inscrição no certame.

GABINETE DO PREFEITO DE BREJOLÂNDIA, 15 de julho de 2020.

GILMAR RIBEIRO DA SILVA
Prefeito de Brejolândia

Praça Alpiniano José Alves, 11, Centro, Brejolândia – BA

