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ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE BOM JARDIM

PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM-PE
AUTORIZA A REALIZAÇÃO DE SELEÇÃO PÚBLICA

DECRETO Nº 002, DE 02 DE JANEIRO DE 2023.
 

Autoriza a realização de Seleção Pública para
provimento de cargos vacantes de Agente
Comunitário de saúde e Agente Comunitário de
Endemias, do quadro de pessoal do Município
de Bom Jardim/PE.

 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM, Estado
de Pernambuco, no uso de suas atribuições legais que lhes são
conferidas pela Lei Orgânica do Município;
CONSIDERANDO a necessidade de contratação de Agentes
Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias,
demonstrada pela Secretaria de Saúde Municipal;
CONSIDERANDO a necessidade de continuidade dos serviços
públicos essenciais;
CONSIDERANDO a inexistência de servidores efetivos em
quantitativo suficiente venha a suprir as necessidades atuais do
Município,
 
DECRETA:
 
Art. 1º Autorizar a instauração e realização de Processo de
Seleção Pública a fim de preencher as vagas de Agente
Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias
diante da necessidade do Município de Bom Jardim, Estado de
Pernambuco.
 
Parágrafo único. O edital de abertura da Seleção Pública
estabelecerá as atribuições da Comissão Organizadora do
certame, os requisitos para a investidura nos cargos, o prazo de
validade, o número de vagas oferecidas por cargo, função e por
área de habilitação ou de especialização referente à formação
ou à escolaridade profissional exigida, a carga horária, bem
como os requisitos para cada uma das fases do concurso, as
modalidades das provas, seu conteúdo, a forma de avaliação e
os valores atribuídos aos títulos e à remuneração do cargo.
 
Art. 2º A responsabilidade de fiscalização do Processo de
Seleção Pública será da comissão nomeada para este fim.
 
Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua
publicação.
 
Gabinete do Prefeito do Município de Bom Jardim, 02 de
janeiro de 2023.
 
JOÃO FRANCISCO DA SILVA NETO
Prefeito
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