
Ano 8 | 1617ª Edição | Vigência: 14/01/2020 PAG. 1DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE JATAÍ-GO

Processo nº 854/2020
Interessado: KENIA MARA TERRA – DCASA – EIRELI - ME 

Pregão Presencial nº 058/2019

DESPACHO

 Veio a conhecimento desta Secretaria, a solicitação de 
troca de marca do seguinte Item:

Item 03- Liquidificador doméstico - Liquificador com sistema 
de limpeza clic lav, função pulsar e potência de 600W, copo com 
capacidade para 2 litros, 5 velocidades c/ filtro, 220V, cor clara, 
todos de 1ª qualidade, embalagens intactas, deverão constar data 
da fabricação, validade e número do lote do produto validade 
mínima de 06 meses na data da entrega, da marca ARNO CLICLAV 
para a marca PHILIPS WALITA DAILY, sem qualquer alteração de 
qualidade e sem qualquer prejuízo para este órgão.

O pedido formulado pela referida empresa apresenta os 
documentos comprovadores para suas pretensões, logo, aparenta 
justificada a solicitação de troca de marca.

 Ademais, o pedido acima foi aceito conforme documento emitido 
pela Monique Pereira da Costa (Administradora Hospitatalar), 
que avaliou e avalizou a possibilidade financeira, econômica e 
viabilidade técnica do pedido de troca de marca.

Portanto, defiro o pedido na forma apresentada, com a devida 
regularização da situação de entrega, devendo ser regularizada o 
cadastro das marcas nas ordens de fornecimento.

Nestes termos, visto a espera dos pacientes na rede municipal 
de saúde, opinamos pela concessão do prazo de 05 (cinco) dias 
corridos para que a empresa regularize a situação perante a 
administração, sob pena de ser penalizada com multa diária sobre 
o prazo acima estipulado.

  Jataí, 13 de janeiro de 2020.

Luiz Carlos Bandeira Santos Junior
Secretário Municipal de Saúde

Decreto Nº 3.249/2019
Gestor do FMS

AVISOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAÍ-GO 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2020

O Município de Jataí, através de seu Pregoeiro e Equipe de 
Apoio, avisar a todos interessados que realizará a licitação na 
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DIÁRIO OFICIAL
ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE JATAÍ-GO LEI Nº 3.379  DE 26/02/2013

PÁG. 01

modalidade pregão, na forma presencial, do tipo menor preço por 
item objetivando a aquisição tintas brancas, amarelas e solventes 
compatíveis com as tintas e com fornecimento a ser feito de forma 
única para implantação e revitalização da sinalização horizontal 
em alguns bairros da cidade, conforme quantitativo e demais 
especificações constantes do Edital, disponível para download no 
site da Prefeitura.

Data de abertura: 28/01/2020 - às 08h30min.
Local: Sala de Reuniões da Prefeitura de Jataí – Rua Itarumã, 355 – 
Setor Santa Maria. Jataí/GO.
Site: www.jatai.go.gov.br.
Fone Licitações: (64) 3632-8812

THULIO REIS DE SOUZA
Pregoeiro

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 57/2019
PROCESSO: 36033/2016

ASSUNTO: REMISSÃO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO
CONTRIBUINTE: ADENI CESAR DE SOUSA

Considerando que o contribuinte acima identificado foi procurado 
pelo Setor de Contencioso Fiscal, e Correios que fizeram várias 
tentativas para entrega da notificação supra, não obtendo sucesso.
Considerando que à Fazenda Pública cabe o dever de buscar todos 
os meios de possibilitar o exercício da ampla defesa;

                                       RESOLVE:

 Fica notificado o(a) contribuinte ADENI CESAR DE SOUSA, inscrito 
no  CPF sob o nº 008.147.071-14, nos termos do § 5º do art. 220, 
da Lei nº 1.445 de 27/12/1990, com redação consolidada, que 
instituiu o Código Tributário Municipal, a fim de que não possa 
alegar ignorância dos fatos. Conforme Acórdão nº 352/2019 -JRF, 
que o seu intento foi DEFERIDO. 

SALA DO CONTENCIOSO FISCAL, aos dez dias do mês de dezembro 
do ano de dois mil e dezenove (10/12/2019).

LARA CRISTINA MORÃO AZEREDO
Chefe da Junta de Julgamento em 1ª instância

Contencioso Fiscal
_____________________________________________________

PROCESSO: 36033/2016
ASSUNTO: REMISSÃO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO

CONTRIBUINTE: ADENI CESAR DE SOUSA

 Considerando que o contribuinte acima identificado foi procurado 
pelo Setor de Contencioso Fiscal, e Correios que fizeram várias 
tentativas para entrega da notificação supra, não obtendo sucesso.
Considerando que à Fazenda Pública cabe o dever de buscar todos 
os meios de possibilitar o exercício da ampla defesa;
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 RESOLVE:

Fica notificado o(a) contribuinte ADENI CESAR DE SOUSA, inscrito 
no  CPF sob o nº 148.038.441-00, nos termos do § 5º do art. 220, 
da Lei nº 1.445 de 27/12/1990, com redação consolidada, que 
instituiu o Código Tributário Municipal, a fim de que não possa 
alegar ignorância dos fatos. Conforme Acórdão nº 326/2019 , que 
o seu intento foi INDEFERIDO. 

SALA DO CONTENCIOSO FISCAL, aos dez dias do mês de dezembro 
do ano de dois mil e dezenove (10/12/2019).

LARA CRISTINA MORÃO AZEREDO
Chefe da Junta de Julgamento em 1ª instância

Contencioso Fiscal

Auto de Infração nº 789, de 12 de Novembro de 2019.

Hailton Antônio Nunes, CPF: 838.754.411-68, proprietário (a) do 
lote situado à Rua Paracatu, s/n, Qd. 06, Lt. 04, Setor Fabriny, nesta 
cidade, infringiu a Lei nº 3.066/10 – Código de Posturas Municipal, 
Art;  9º , § 1º - Valor da multa R$ 261,21 – item 7 da tabela do Art. 
169. Considerando que o (a) contribuinte acima identificado (a), 
foi procurado (a) pelo Departamento de Fiscalização de Limpeza 
Urbana da Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo, o qual não 
obteve êxito na entrega do Auto de Infração.
Por ter infringido o Código de Posturas Municipal o autuado fica 
intimado a recolher aos cofres públicos a quantia de R$ 261,21 
referente à multa de conformidade com a referida Lei, o qual 
deverá ser atualizado até o efetivo pagamento, ou se defender, no 
prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados da publicação deste.

Felipe Maia Soares
Fiscal de Limpeza Urbana

_____________________________________________________

Notificação nº 004340, de 13 de Dezembro 2019.

Benedito Cardoso da Silva, CPF: 130.477.441-49, proprietário (a) 
do imóvel situado à Av. Norte, s/n, Qd. 34, Lt. 12, Setor Jardim 
Paraiso, nesta cidade, infringiu a Lei nº 3.066/10 – Código de 
Posturas Municipal, Art.;  9º - Valor da multa   R$ : 413,56 – item 
7 da tabela do Art. 169. Considerando que o (a) contribuinte 
acima identificado (a), foi procurado (a) pelo Departamento de 
Fiscalização de Limpeza Urbana da Secretaria do Meio Ambiente 
e Urbanismo e pelos Correios, informando que o endereço 
cadastrado esta incompleto.
Fica dessa maneira, notificado o contribuinte acima citado, segundo 
o Art. 25-A da Lei nº 3.066/10, para que o mesmo providencie, 
em um prazo máximo de 20 dias, contados a partir da data da 
publicação do edital, a limpeza do lote que se encontra com mato 
alto.
_____________________________________________________

Felipe Maia Soares
Fiscal de Limpeza Urbana

Notificação nº 004343, de 16 de Dezembro 2019.

Edna Maria Ferreira, CPF: 234.831.211-53, proprietário (a) do 
imóvel situado à Rua Castro Alves, nº 129, Qd. 10, Lt. 11, Vila 
Iracema, nesta cidade, infringiu a Lei nº 3.066/10 – Código de 
Posturas Municipal, Art.;  9º - Valor da multa   R$ : 459,51 – item 
7 da tabela do Art. 169. Considerando que o (a) contribuinte 
acima identificado (a), foi procurado (a) pelo Departamento de 
Fiscalização de Limpeza Urbana da Secretaria do Meio Ambiente 
e Urbanismo e pelos Correios, informando que o endereço 
cadastrado esta incompleto.
Fica dessa maneira, notificado o contribuinte acima citado, segundo 
o Art. 25-A da Lei nº 3.066/10, para que o mesmo providencie, 
em um prazo máximo de 20 dias, contados a partir da data da 
publicação do edital, a limpeza do lote que se encontra com mato 
alto.

Felipe Maia Soares
Fiscal de Limpeza Urbana

_____________________________________________________

Notificação nº 004346, de 16 de Dezembro 2019.

Paulo Graminho Vogel, CPF; 245.373.570-53, proprietário (a) do 
imóvel situado à Rua Valeriano do Prado, nº 1405, Qd. 06, Lt. 05, 
Setor Geda, nesta cidade, infringiu a Lei nº 3.066/10 – Código 
de Posturas Municipal, Art.;  9º - Valor da multa   R$ : 590,58 – 
item 7 da tabela do Art. 169. Considerando que o (a) contribuinte 
acima identificado (a), foi procurado (a) pelo Departamento de 
Fiscalização de Limpeza Urbana da Secretaria do Meio Ambiente 
e Urbanismo e pelos Correios, informando que o contribuinte 
mudou-se do endereço de cadastro.
Fica dessa maneira, notificado o contribuinte acima citado, segundo 
o Art. 25-A da Lei nº 3.066/10, para que o mesmo providencie, 
em um prazo máximo de 20 dias, contados a partir da data da 
publicação do edital, a limpeza do lote que se encontra com mato 
alto.

Felipe Maia Soares
Fiscal de Limpeza Urbana

_____________________________________________________

Notificação nº 004347, de 16 de Dezembro 2019.

Wander Freitas de Morais, CPF: 320.103.461-49, proprietário 
(a) do imóvel situado à Rua Nicolau Zaiden, s/n, Qd. 66F, Lt. 20, 
Vila Fatima, nesta cidade, infringiu a Lei nº 3.066/10 – Código 
de Posturas Municipal, Art.;  9º - Valor da multa   R$ : 1.306,02 – 
item 7 da tabela do Art. 169. Considerando que o (a) contribuinte 
acima identificado (a), foi procurado (a) pelo Departamento de 
Fiscalização de Limpeza Urbana da Secretaria do Meio Ambiente 
e Urbanismo e pelos Correios, informando que a notificação foi 
recusada pelo morador do imóvel.
Fica dessa maneira, notificado o contribuinte acima citado, segundo 
o Art. 25-A da Lei nº 3.066/10, para que o mesmo providencie, 
em um prazo máximo de 20 dias, contados a partir da data da 
publicação do edital, a limpeza do lote que se encontra com mato 
alto.

Felipe Maia Soares
Fiscal de Limpeza Urbana
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PORTARIA SGP Nº. 003                     JATAÍ, 07 DE JANEIRO DE 2020

              “Cancela licença para tratar de 
                               interesse particular que fora concedida 
                               a servidor que se menciona e dá outras 
                               providências”.

CONSIDERANDO que o Servidor se encontra em plena fruição 
de sua licença para tratar de interesse particular, esta advinda de 
seu requerimento contido no Procedimento Administrativo nº. 
34.079/19 e convalidado por meio da Portaria SGP nº. 744/19;

CONSIDERANDO que o cancelamento da licença para tratar de 
interesse particular pode ser feita a qualquer momento, cabendo 
o seu acolhimento apenas quando houver conveniência e 
oportunidade administrativa;

RESOLVE

I – REVOGAR, a pedido, a Portaria SGP nº. 744, de 04 de outubro 
de 2019, a qual concedeu licença para tratar de interesse particular 
ao servidor LINDOMAR MOURA DOS SANTOS, isto pelo período 
01 de setembro de 2019 a 01 de setembro de 2022, deixando a 
mesma de surtir seus jurídicos efeitos.

II - DETERMINAR que o Servidor se apresente, no prazo máximo de 
24 (vinte e quatro) horas, contados da publicação desta Portaria, 
na Secretaria de Gestão e Planejamento para que haja a sua devida 
lotação.

III – DETERMINAR que a Superintendência de Gestão de Pessoas 
adote todas as providências cabíveis para a implementação das 
diretrizes traçadas nesta Portaria.

IV – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

PORTARIA SGP Nº. 009                       JATAÍ, 13 DE JANEIRO DE 2020

        “Concede licença-prêmio à servidora 
                        que se nomina e dá outras providências”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JATAÍ, Estado de Goiás, no uso de suas 
atribuições legais e

CONSIDERANDO o requerimento de licença-prêmio formulado 
pela Servidora e contido no Procedimento Administrativo nº. 
520/20;

CONSIDERANDO o preenchimento de todos os requisitos legais 
e as autorizações emanadas de todas as autoridades legalmente 
competentes para a concessão da licença-prêmio;

CONSIDERANDO os termos contidos nos artigos 141 ao 147 da 
Lei Ordinária Municipal nº. 2.822/07, bem como a existência da 
conveniência e oportunidade administrativa;

RESOLVE

I – CONCEDER licença-prêmio à servidora ANTÔNIA TOMAZ 
VIEIRA pelo prazo de 09 (nove) meses, iniciando-se no dia 01 de 
abril de 2020 e se encerrando na data de 26 de dezembro de 2020, 
devendo haver o seu regresso ao desempenho de suas funções 
em 27 de dezembro de 2020, domingo, prorrogando-se este para 
28 de dezembro de 2020, segunda-feira, independentemente de 
qualquer notificação ou ato oficial.

II – RECONHECER, nos termos do inciso VIII do artigo 43, da Lei 
Ordinária Municipal nº. 2.822/07, como efetivo exercício o tempo 
de afastamento da Servidora, isto apenas para os fins de não 
geração de vacância ou abandono de cargo. 

III – DETERMINAR à Superintendência de Gestão de Pessoas para 
que sejam adotados todos os procedimentos necessários para que 
sejam implementadas as diretrizes traçadas nesta Portaria.

IV - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário.
     

VINICIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

PORTARIA SGP Nº. 010                         JATAÍ, 13 DE JANEIRO DE 2020

 “Concede licença-prêmio ao servidor 
                  que se nomina e dá outras providências”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JATAÍ, Estado de Goiás, no uso de suas 
atribuições legais e

CONSIDERANDO o requerimento de licença-prêmio formulado 
pelo Servidor e contido no Procedimento Administrativo nº. 
842/20;

CONSIDERANDO o preenchimento de todos os requisitos legais 
e as autorizações emanadas de todas as autoridades legalmente 
competentes para a concessão da licença-prêmio;

CONSIDERANDO os termos contidos nos artigos 218 ao 222 da 
Lei Ordinária Municipal nº. 1.400/90, bem como a existência da 
conveniência e oportunidade administrativa;

RESOLVE

I – CONCEDER licença-prêmio ao servidor CRISTINO BARBOSA DO 
NASCIMENTO pelo prazo de 12 (doze) meses, iniciando-se no dia 01 
de abril de 2020 e se encerrando na data de 26 de março de 2021, 
devendo haver o seu regresso ao desempenho de suas funções em 
27 de março de 2021, sábado, prorrogando-se esta para o dia 29 de 
março de 2021, segunda-feira, independentemente de qualquer 
notificação ou ato oficial.

II – RECONHECER, nos termos do inciso X do artigo 32 da Lei 
Ordinária Municipal nº. 1.400/90, como efetivo exercício o tempo 
de afastamento do Servidor, isto apenas para os fins de não geração 
de vacância ou abandono de cargo. 



Ano 8 | 1617ª Edição | Vigência: 14/01/2020 PAG. 4DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE JATAÍ-GO

III – DETERMINAR à Superintendência de Gestão de Pessoas para 
que sejam adotados todos os procedimentos necessários para que 
sejam implementadas as diretrizes traçadas nesta Portaria.

IV - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário.
  

VINICIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

PORTARIA SGP Nº. 011                          JATAÍ, 13 DE JANEIRO DE 2020

 “Concede licença-prêmio ao servidor
                          que se nomina e dá outras providências”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JATAÍ, Estado de Goiás, no uso de suas 
atribuições legais e

CONSIDERANDO o requerimento de licença-prêmio formulado 
pelo Servidor e contido no Procedimento Administrativo nº. 
842/20;

CONSIDERANDO o preenchimento de todos os requisitos legais 
e as autorizações emanadas de todas as autoridades legalmente 
competentes para a concessão da licença-prêmio;

CONSIDERANDO os termos contidos nos artigos 218 ao 222 da 
Lei Ordinária Municipal nº. 1.400/90, bem como a existência da 
conveniência e oportunidade administrativa;

RESOLVE

I – CONCEDER licença-prêmio ao servidor ROBERTO OLIVEIRA 
DA SILVA pelo prazo de 03 (três) meses, iniciando-se no dia 06 de 
março de 2020 e se encerrando na data de 03 de junho de 2020, 
devendo haver o seu regresso ao desempenho de suas funções em 
04 de junho de 2020, independentemente de qualquer notificação 
ou ato oficial.

II – RECONHECER, nos termos do inciso X do artigo 32 da Lei 
Ordinária Municipal nº. 1.400/90, como efetivo exercício o tempo 
de afastamento do Servidor, isto apenas para os fins de não geração 
de vacância ou abandono de cargo. 

III – DETERMINAR à Superintendência de Gestão de Pessoas para 
que sejam adotados todos os procedimentos necessários para que 
sejam implementadas as diretrizes traçadas nesta Portaria.

IV - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário.
     

VINICIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

PORTARIA SGP Nº. 012                         JATAÍ, 13 DE JANEIRO DE 2020

  “Concede licença-prêmio à 
                                  servidora que se nomina e dá 
                                  outras providências”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JATAÍ, Estado de Goiás, no uso de suas 
atribuições legais e

CONSIDERANDO o requerimento de licença-prêmio formulado 
pela Servidora e contido no Procedimento Administrativo nº. 
710/20;

CONSIDERANDO o preenchimento de todos os requisitos legais 
e as autorizações emanadas de todas as autoridades legalmente 
competentes para a concessão da licença-prêmio;

CONSIDERANDO os termos contidos nos artigos 218 ao 222 da 
Lei Ordinária Municipal nº. 1.400/90, bem como a existência da 
conveniência e oportunidade administrativa;

RESOLVE

I – CONCEDER licença-prêmio à servidora MARIA APARECIDA DOS 
SANTOS PEREIRA pelo prazo de 06 (seis) meses, iniciando-se no 
dia 01 de fevereiro de 2020 e se encerrando na data de 29 de julho 
de 2020, devendo haver o seu regresso ao desempenho de suas 
funções em 30 de julho de 2020, independentemente de qualquer 
notificação ou ato oficial.

II – RECONHECER, nos termos do inciso X do artigo 32 da Lei 
Ordinária Municipal nº. 1.400/90, como efetivo exercício o tempo 
de afastamento da Servidora, isto apenas para os fins de não 
geração de vacância ou abandono de cargo. 

III – DETERMINAR à Superintendência de Gestão de Pessoas para 
que sejam adotados todos os procedimentos necessários para que 
sejam implementadas as diretrizes traçadas nesta Portaria.

IV - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário.
     

VINICIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

PORTARIA SGP Nº. 008                          JATAÍ, 10 DE JANEIRO DE 2020

  “Exonera servidor que se 
                                  menciona e dá outras providências”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JATAÍ, Estado de Goiás, no uso de suas 
atribuições legais e

CONSIDERANDO o requerimento de exoneração formulado pelo 
Servidor por meio do Procedimento Administrativo nº. 717, de 07 
de janeiro de 2020;
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CONSIDERANDO o teor do inciso II do artigo 3º, do inciso II do artigo 
14, do inciso VI do artigo 119, do inciso I do parágrafo primeiro do 
artigo 120, do inciso I do artigo 121 e do inciso I do artigo 122, 
todos da Lei Ordinária Municipal nº. 1.400/90;

RESOLVE

I – EXONERAR, a pedido, o servidor CLAUDINEI GOUVEIA FERREIRA 
do cargo de provimento em comissão de COORDENADOR DE 
SERVIÇOS GERAIS, Símbolo CA-3, passando o mesmo a não mais 
pertencer aos quadros funcionais do Executivo Municipal e 
deixando de se revestir da condição de servidor público municipal.

II – DECLARAR a vacância do cargo de Coordenador de Serviços 
Gerais, abrindo-se, pois, a sua respectiva vaga para novo 
provimento em comissão.

III – RETROAGIR os efeitos exoneratórios estabelecidos no item I 
desta Portaria para a data de 06 de janeiro de 2020.

IV – DETERMINAR que seja procedido o acerto rescisório do 
Servidor aqui exonerado, isto nos moldes de praxe.

V – DETERMINAR que a Superintendência de Gestão de 
Pessoas adote todas as providências cabíveis apara que sejam 
implementadas todas as diretrizes estabelecidas nesta Portaria.

VI – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAÍ/GO
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO 
DE CADASTRO RESERVA PARA CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL 
INCOMPLETO, NÍVEL MÉDIO, NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO

EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO Nº. 001, DE 14 DE JANEIRO DE 2020

O PREFEITO MUNICIPAL DE JATAÍ, Estado de Goiás, no uso de suas 
atribuições legais, torna pública a homologação do resultado final 
do concurso público para provimento de vagas efetivas e vagas para 
formação de cadastro reserva para os cargos de nível fundamental, 
nível médio e nível médio/técnico, referente ao Edital nº. 001, de 
01 de outubro de 2019.

1. DO RESULTADO FINAL NO CONCURSO

1.1. Resultado final no concurso público, dos candidatos que se 
declararam com deficiência, na seguinte ordem: código/cargo, 
número de inscrição, nome do candidato, nota final e ordem de 
classificação.
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Superintendência de Comunicação

2. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

2.1 Todas as publicações oficiais do concurso encontram-se 
divulgadas no endereço eletrônico http://www.quadrix.org.br 
e no http://www.jatai.go.gov.br, bem como no Diário Oficial do 
Município.
2.2 Este edital relaciona os candidatos aprovados dentro do 
quantitativo definido de vagas efetivas e cadastro reserva, de 
acordo com item 2 do Edital nº 7, de 18 de novembro de 2019.
2.3 A aprovação e a classificação de candidatos dentro do número 
referente ao cadastro de reserva geram para o candidato apenas a 
expectativa de direito à convocação, limitada ao prazo de validade 
do presente Concurso Público e observada rigorosamente a ordem 
de classificação.
2.4 O prazo de validade do presente Concurso Público é de 02 (dois) 
anos, contados a partir da data de publicação deste edital, podendo 
ser prorrogado, uma única vez, por igual período, por conveniência 
administrativa.
2.5 Os candidatos habilitados além do quantitativo definido de vagas 
efetivas e cadastro reserva, de acordo com item 2 do Edital nº 7, de 
18 de novembro de 2019, poderão ser eventualmente convocados, 
durante o período de validade do Concurso Público, somente no 
caso de necessidade de contratação e após a convocação de todos 
os candidatos aprovados dentro do quantitativo definido de vagas 
efetivas e cadastro reserva.
2.6 O concurso fica homologado nesta data.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal
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