PO R T A R I A – G A P R E N º 1 6 5/ 2 0 1 6

O PREFEITO MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS, Estado
da Bahia, no uso de suas atribuições legais,
Considerando o resultado do Concurso Público n. 001/2015,
promovido pelo Município, homologado na forma do Decreto n. 3.955, de 30 de Março de
2016;
Considerando o interesse do Município em convocar os candidatos
classificados no Concurso Público n. 001/2015, dentro do número das vagas criadas pela Lei
Municipal nº 1.609/2016;
Considerando o TAC originado do SIMP nº 591.0.56598/2013
firmado entre o Município de Lauro de Freitas e a 5ª Promotoria de Justiça do Ministério
Público do Estado da Bahia;
RESOLVE:
1º – Convocar, em segunda chamada, os candidatos classificados no Concurso
Público nº 001/2015, para o cargo de Procurador Municipal, conforme Anexo I desta
Portaria.
2º – Os candidatos indicados no Anexo I desta Portaria deverão comparecer, no
prazo de 05 (cinco) dias úteis, a partir do dia 27/06/2016 até o dia 01/07/2016, em
conformidade com o item 1.7 do Capítulo I do edital do certame, na Secretaria Municipal de
Administração, localizada na Av. Santos Dumont, Km 2,5 Estrada do Coco, Lauro de
Freitas, como ponto de referência, próximo a Caixa Econômica Federal da Estrada do
Coco, no horário das 8:00 às 14:00h, munidos dos documentos exigidos no Capítulo II do
edital do certame, na sua forma original, acompanhados das respectivas fotocópias, assim
como dos documentos exigidos como pré-requisitos à investidura no cargo, constantes no
ANEXO-II do Edital nº 001/2015.
§ 1º - Na oportunidade do comparecimento acima previsto, os candidatos serão
encaminhados ao Serviço de Saúde Ocupacional do Município, para a realização da
avaliação médica e psicológica, conforme exigência contida no item h, do Capítulo II do
edital do certame, referente ao processo de avaliação pré-admissional, para posterior
nomeação e posse no cargo conforme item 1.10 do Capítulo I do Edital, cumprindo-se
todas as etapas e prazos estabelecidos no cronograma abaixo descrito.

Período
27/06/2016 a 01/07/2016
11/07/2016 a 29/07/2016
01/08/2016 a 12/08/2016

Cronograma das Etapas
Etapa
Apresentação e entrega de documentos
Realização de Avaliação médica e
psicológica pré-admissional
Entrega do Resultado da Avaliação

Do 5º ao 7º Classificados
Do 8º ao 10º Classificados
Do 11º ao 14º Classificados

médica e psicológica pré-admissional
A nomeação e a posse dia 01/09/2016
A nomeação e a posse dia 03/10/2016
A nomeação e a posse dia 01/11/2016

§ 2º - O não comparecimento dos (as) convocados (as) nos prazos estabelecidos, a
não apresentação da documentação exigida no Edital ou a inaptidão comprovada na
avaliação médica e/ou psicológica pré-admissional, implicará a desclassificação no certame,
sendo convocado o candidato seguinte na ordem de classificação, conforme item 1.7 do
Capítulo I do Edital 01/2015.
3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação
4º - Revogam-se as disposições em contrário.

Lauro de Freitas, 09 de Junho de 2016.

Márcio Araponga Paiva
Prefeito Municipal

Aristóteles Franco Bispo dos Santos
Secretário Municipal de Administração

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE,

Marcio Rodrigo Almeida de Souza Leão
Secretário Municipal de Governo

ANEXO I DA PORTARIA GAPRE Nº 165 DE 09 DE JUNHO DE 2016.
CONVOCAÇÃO - CARGO DE PROCURADOR MUNICIPAL

