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Dias d`Ávila

Decretos
ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAS D’ÁVILA
GABINETE DA PREFEITA

DECRETO Nº 1.463/2016.
DE 27 DE JUNHO DE 2016.

“Dispõe sobre a homologação do resultado do
Concurso Público Municipal para provimento de
vagas para a Secretaria Municipal de Educação
do Município de Dias D’Ávila/BA, Estado da
Bahia – Edital n.º 001/2015, e dá outras
providências.”

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE DIAS D’ÁVILA, Estado da Bahia, JUSSARA
MÁRCIA DO NASCIMENTO, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no
quanto estabelecido no inciso IX, do art. 73, da Lei Orgânica Municipal e demais
legislação pertinente.
Considerando a necessidade de legitimar o resultado do Concurso Público referente ao
Edital de n.º 001/2015, para provimento do quadro efetivo da Secretaria Municipal de
Educação;
Considerando que restou comprovado que foi publicado o resultado final do certame,
contendo a classificação dos candidatos aprovados por cargo, após a análise de todos os
recursos interpostos, e não havendo mais qualquer questionamento;
DECRETA
Art. 1º Fica HOMOLOGADO o resultado final do Concurso Público, concernente ao
Edital de n.º 001/2015, para o provimento de vagas do quadro efetivos da Secretaria
Municipal de Educação do Município de Dias D’Ávila, executado pela Empresa S&R
CONCURSO E PESQUISAS LTDA.-ME, atual MS CONCURSOS LTDA.,
consagrando-se como exatos e definitivos o último resultado publicado pela empresa
supracitada, devendo ser publicada a classificação definitivamente.
Art. 2º O Concurso Público terá validade pelo prazo de 02 anos, podendo ser
prorrogado por igual período, para atender o interesse público da administração,
conforme disposto no referido Edital.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições
em contrário.

Gabinete da Prefeita de Dias D’Ávila, em 27 de Junho de 2016.
JUSSARA MÁRCIA DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal
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