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PICOS GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PICOS - PIAUÍ
prefeitura CNPJ: 06.553.804/0001-02 / tels: (89) 3415-4215/4217

DECRETO N° 155/2021, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2021.

"Dispõe sobre a convocação de candidatos aprovados no

Concurso Público n" 01/2015 para provimento de cargo

do quadro efetivo do Município de Picos-Piauí".

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

de suas legais atribuições, com fulcro, no art. 101, VI, da Lei Orgânica Municipal e arts. 7°, 8°, 9®, 12 e

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

CONSIDERANDO a realização de concurso público para provimento do cargo efetivo

no âmbito deste Município, edital n° 001/2015, publicado no portal eletrônico

www.institutomachadodeassis.com.br, com resultado final publicado no Diário Oficial dos Municípios

(DOM), Edição MMMCCLXXXI, de 23 de fevereiro de 2017, homologado pelo Decreto n° 32/2017, de

24 de fevereiro de 2017;

CONSIDERANDO que o Tenno de Ajusta de Conduta (TAC) firmado entre o Ministério

Público do Trabalho e o Município de Picos, ainda no ano de 2.020, foi judicialmente questionado nos

autos n°s 0000561-37,2021.5.22.0103 e 0080201-10.2021.5.22.0000, processos em trâmite;

CONSIDERANDO que o direito líquido e certo a nomeação do cargo público é adstrito

apenas àqueles aprovados dentro do números de vagas, sendo que o momento da convocação fica a critério

da Administração Púbhca;

CONSIDERANDO a necessidade de cumprimento de determinação judicial em liminar

exarada nos autos do Processo n° 0804076-28.2021.8.18.0032 (Mandado de Segurança), com tramitação

na 2^ vara da Comarca de Picos-PI;

CONSIDERANDO, ainda, que o presente concurso vencerá no dia 11/11/2021;

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 administi"ativa;

DECRETA:

Art. 1® Ficam CONVOCADOS para provimento do cargo do quadro permanente da

Município de Picos-PI, os candidatos cujos nomes,j::en§f^ ne Anexo I deste Decreto, devendo

comparecerem à Junta Médica do Municipio^ittíMa à Rua Padre Cícero Santos, n° 61, (por trás da Igreja

Matriz), Bairro Centro, no período d^/lwll^021 a 3Q/fl/2021, das 7:30hsJisJ4j^0hs, de posse dos
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