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PICOSj ^ ̂  ^ GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PICOS-PIAUI

CNPJ N° 06.553.80^0001-02

DECRETO N° 104/2022, DE 15 DE SETEMBRO DE 2022.

"Dispõe sobre a convocação do Sr. BARTOLOMEU DA
ROCHA PITA candidato classificado no Concurso

Público n° 01/2015 para provimento de cargo efetivo de
ENFERMEIRO por força de decisão judicial exarada nos
autos do Processo n° 0751771-32.2022.8.18.0000 (Agravo
de Instrumento)".

O PREFEITO MUNICIPAL DE PICOS, GIL MARQUES DE MEDEIROS, no uso

de suas legais atribuições, com ftilcro, no art. 101, VI, da Lei Orgânica Municipal e arts. T, 8°, 9°, 12 e

13 da Lei n° 1.729/93 e art. 37, inciso 11 da Constituição Federal;

CONSIDERANDO a necessidade de cumprimento de determinação judicial liminar,

portanto não transitada em julgado, nos autos do Processo n° 0751771-32.2022.8.18.0000 (Agravo de

Instrumento) que agravou a decisão interlocutória exarado nos autos do Processo n° 0805579-

84.2021.8.18.0032, com tramitação na 1" vara da Comarca de Picos-PI;

CONSIDERANDO, por fim, que a atual administração pública municipal pauta sua

atuação nos princípios constitucionais vigentes, em especial, nos princípios da legalidade, impessoalidade,

responsabilidade fiscal e moralidade administrativa;

DECRETA:

Art. V Fica CONVOCADO o Sr. BARTOLOMEU DA ROCHA PITA para assumir o

cargo de ENFERMEIRO (ESF) junto ao Município de Picos (PI), devendo comparecer à Junta Médica

do Município, com agendamento presencial na Procuradoria Geral do Município, com sede na Rua

Marcos Parente, 155, Centro, Picos/PI, no período de 16/09/2022 a 23/09/2022, das 09h00 às 12h00, de

posse dos documentos médicos exigidos no Anexo I, nos termos dos arts. 12 e 13 da Lei Municipal n°

1.729, de 27 de abril de 1993, a fim de realizar os exames admissionais.

§ 1®. O candidato deverá realizar os exames em clínicas, hospitais, públicos ou particulares

e demais laboratórios em quaisquer localidades, sem impor qualquer ônus para o Município.

§ 2". Os exames, sem exceção, serão avaliados pela Junta Médica constituída, que, após

análise dos resultados dos exames e a realização de exame de sanidade mental, declarará ou não a aptidão

do convocado.

§ 3°. Os exames deverão ser-realizados eitr-data posterior ao ato de convocação para os

exames de saúde, não sendo aceit^-exaBTésIÊéíizados anteriormemte.

V RU'! Mi>ri"os Parcnl»; n"' 155 - Cenln^
CEP: 64.6Ül)-H)6 • Picos

TeU;(»y) W15-I215/421:

~WW\V.PÍCOS.DÍ.g<»V.bf ̂
e-mail; pgmcj picos.pi.EHV.br

Página 1 dc 3






