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DECRETO Nº 002/2022 

 

EMENTA: Determina e autoriza a realização de 
concurso público para o provimento de cargos 
efetivos. Cria e designa os membros da comissão 
organizadora do concurso público para o 
provimento de cargos das carreiras funcionais e 
dá outras providências.” 

 

 

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRINHA, Estado de Pernambuco, no uso 

das atribuições que lhe são conferidas Lei Orgânica do Município de Cachoeirinha/PE 

de 05/04/1990. 

 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 37, inciso II, da Constituição Federal de 1988, 
determinando que a investidura em cargo público depende de aprovação prévia em 
concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a 
complexidade do cargo; 
 
CONSIDERANDO os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade 
e eficiência, conforme o artigo 37, caput, da Constituição Federal de 1988; 
 
CONSIDERANDO a necessidade de realização de concurso público para o provimento 
de cargos efetivos a serem preenchidos com a finalidade de atender demandas de 
recursos humanos de diversas secretarias do município;  
 
CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar, supervisionar e fiscalizar o concurso 
público, dando transparência a todas as atividades e eventos de todo o processo do 
referido certame; 
 
 

DECRETA: 

 
Art. 1º Fica constituída a Comissão Organizadora do Concurso Público, destinado ao 
preenchimento de cargos de provimento efetivo para atender as carreiras funcionais de 
diversas secretarias do município. 
 
 
Art. 2º Fica designada os membros a seguir mencionados para compor a referida 
Comissão: 
 
I – ALEXANDRA CARLA SOBRAL DUARTE - MATRÍCULA 416 Presidente 
II – ALYNE ROBERTA SOBRAL ALVES JACINTO - MATRÍCULA 317 - Secretário 
III- SEBASTIÃO LUCIANO MACÊDO ESPÍNDOLA - MATRÍCULA 974 - Membro 
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Art. 3º A Comissão compete o acompanhamento, supervisão e fiscalização de 
atividades e eventos de todo o processo do referido certame. 
 
Art.  4º Fica a Comissão autorizada a solicitar assessoramento técnico e providências 
de órgãos e setores municipais sempre que se fizer necessário. 
 
Art.  5º Fica a Comissão responsável pela apuração e definição dos cargos e vagas 
que irão compor o certame, bem como a indicação do número de vagas e todas as 
demais medidas correlatas, devendo tal decisão ser submetida à convalidação do 
gabinete do prefeito. 
 
Parágrafo Único – Deve a Comissão providenciar a contratação de entidade 
especializada na organização de certames para acompanhamento do concurso, tal 
como elaboração, aplicação e correção das provas, bem como divulgação dos 
resultados.  
 
Art.  5º As secretarias Municipais e demais órgãos públicos deverão disponibilizar aos 
membros da comissão do concurso público todas as informações, documentação e 
praticar os atos necessários para a realização do certame. 
 
§1º Os membros da Comissão não receberão qualquer remuneração, sendo 
consideradas de relevante interesse público as funções/atribuições por eles exercidas. 
 
§2º A referida Comissão vigorará enquanto perdurar os motivos elencados para sua 
criação, podendo-lhe ser incorporados, substituídos ou suprimidos componentes, 
conforme a conveniência e oportunidade da Administração. 
 
Art.  6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
 

Gabinete do Prefeito, 03 de janeiro de 2022. 

 

 
IVALDO DE ALMEIDA 

Prefeito 

 

 


