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ATO DE HOMOLOGAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO OOl/2020

PORTARIA DO PODER LEGISLATIVO N.O 03612020, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2O2O

HOMOLOGA RESULTADO FINAL DO CONCURSO OffiNAzA

Homologa o Resultado Final
Concurso Público 001í2OZA e
outras providências:

A Presidente da Câmara de Vereadores de Campo do Brito, Estado de Sergipe, no uso de suas
atribuiçÕes legais, especificamente, no que dispõe o artigo 17, § 2', inciso X e artigo 41, arnbos do
Regimento lnterno da Câmara Municipal de Campo do Brito,

RESOLVE:

Art" 1o Fica homologado o resultado final do Concurso Público AUt202A, pubíicado por meio do Edital
01012020 no Diário Oficial do Município de Canrpo do Brito, Edição n.o 00933, de 2811212020 e
disponibilizado no site da instituição organizadora, a saber: < , , ,,: ,,. ).

Art. 20 As nomeações e posses dos candidatos aprovados no Concurso Público ACÍZA2:A somente poderão
ocorrer apos a posse dos eleitos na Eleição Municipal de 2020, sob pena de nulidade de pleno direito.

Art. 30 O prazo de validade do concurso é de dois anos, a contar da data de publicação desta Portaria,
podendo ser prorrCIgado pon igual período, para atender o interesse público da adrninistiação.

Art. 40Ao entrar em exercício, o servidor ficarásujeito a avaliação de desempenho quanto a sua eficiência
e capacidade no desenvolvimento de suas atribuições e seus deveres, que serão objetos de análise de
acordo com os critérios objetivos previstos para o período probatorio, sendo regido pelo Estatuto dos
Servidores Públicos do Municí;oio de Campo do Brito/SE e Lei Municipal n.o 357t2014, com suas alterações
legais.

Art. 5o Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se todas as disposições sn
contrário.

Art. 6o Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Gabinete da Presidência da Câmara de Vereadores de Campo do Brito, em 2g de dezembra de ZA2A.
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