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GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PICOS-PIAUÍ

CNPJ N" 06.553.80^0001-02

DECRETO N° 103/2021, DE 26 DE JULHO DE 2021.

"Dispõe sobre a exclusão de candidatos aprovados no Teste Seletivo

01/2021 para Processo Seletivo Simplificado para preenchimento de

vagas e cadastro de reserva dos cargos de Supervisores e VLsitadores

do Programa Criança Feliz"-

O PREFEITO MUNICIPAL DE PICOS, no uso de suas legais atribuições, com fulcro, no art.

101, VI, da Lei Orgânica Municipal;

CONSIDERANDO a existência do Decreto n° 71/2021, por intermédio do qual a Administração

Pública Municipal convocou os candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado para os Cargos
Temporários de Supervisor e Visitador do Programa Criança Feliz, Edital no 001/2021-SEMTAS, a
comparecer à Junta Médica e à Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para fins de viabilizar
suas posteriores nomeações nos cargos p^a os quais obtiveram aprovação;

CONSIDERANDO que os candidatos aqui relacionados apresentaram a documentação exigida de
modo incompatível com os princípios e norma jurídicas administrativas, especialmente por expressa afronta
ao disposto no artigo 37, XVI da Constituição Federal, que se refere à vedação ao acúmulo de cargos públicos;

CONSIDERANDO ainda o exercício do poder-dever de autotutela, pelo qual a Administração

notificou candidatos aprovados em cadastro de reserva, seguindo a ordem de classificação, para apresentação

de documentos que demonstrassem a aptidão e atendimento aos requisitos do cargo;

CONSIDERANDO que foi dada oportunidade de ampla defesa e contraditório, no devido processo

legal em âmbito administrativo, com notificação e concessão de prazo para manifestação inicial, bem como de
apresentação de recurso mediante comunicação de decisão administrativa para exclusão do certame;

DECRETA:

Art. 1° - Consideram-se EXCLUÍDOS do certame os candidatos listados no Anexo Único, por
ocuparem cargo público incompatível para fins de acumulação, cm exercício dc autotutela administrativa, após
oportunidade de ampla defesa e contraditório.

Art. 2° - Por via de conseqüência, os candidatos relacionados no Anexo Único deste Decreto perdem,
então, quaisquer direitos anteriormente existentes que tenham decorrido da sua aprovação no Processo Seletivo
Simplificado para os Cargos Temporários de Supervisor e Visitador do Programa Criança Feliz, Edital no
üül/2U21-SEM i'AS, realizado pelo Municiprty^ PicosT

Art. 6° - Este Decretp-^íriará em vigor na data de sjla publicação, revogando-se todas as disposições
era contrário.

Gabinete uí, em 26 de julbo de 2021.
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