ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ROSALÂNDIA
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 146/2014 DE 29 DE SETEMBRO DE 2014
Dispõe sobre convocação de candidato aprovado
em concurso público para posse e dá outras
providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA ROSALÂNDIA, ESTADO DO TOCANTINS, no
uso das atribuições que lhe conferem o Artigo 71, inciso III, da Lei Orgânica Municipal e com
fulcro no Art. 8° da Lei Municipal n°322/2012 combinado com a Lei Municipal nº 311/2012 e
245/2007, e
Considerando a declaração de decadência do direito a posse da candidata convocada
PÂMELLA ANDRESSA PEREIRA SILVEIRA, disciplinado no Decreto Municipal n°132/2014
de 18 de setembro de 2014, gera direito subjetivo de convocação e posse de candidatos
segundo a ordem cronológica conforme a homologação do resultado do Concurso Público
n°001/2013
RESOLVE:
Art. 1º. Convocar a candidata LETÍCIA CAMARGO GODINHO, inscrição n°04155,
aprovada em quinto lugar no Concurso Público n°001/2013, para o cargo de Médico Clinico
Geral vista da homologação do resultado final do certame para no prazo máximo de trinta
dias, contados da publicação, se apresentar junto a Secretária de Administração/Setor de
Pessoal, localizado na Av. 22 de abril n° 300, centro na cidade de Nova Rosalândia/TO., no
horários das 07:30 às 13:30 de segunda a quinta no mês de julho, para apresentação de
documentos necessários constantes no anexo II do decreto Municipal n°039/2014 e para
apresentação das declarações constantes do anexo III e IV e V, do Decreto Municipal
n°039/2014, para o provimento de nomeação e posse do respectivo cargo no quadro de
servidores efetivos da Administração Municipal.
Art. 2º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Rosalândia-TO., aos 29 dias do mês de
setembro de 2014. 126° da Republica, 26° do Estado e 26° do Município.
Enoque Portílio Cardoso
Prefeito Municipal

