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DECRETO Nº 023/2018 

 
DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO 
DO PRAZO DE VALIDADE DO 
RESULTADO FINAL DO CONCURSO 
PÚBLICO PARA O PROVIMENTO 
DO CARGO EFETIVO DE 
PROFESSOR ALFABETIZADOR. 

 
 
 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, Estado de Pernambuco, no 
uso de suas atribuições legais, e: 
 
 
CONSIDERANDO que o art. 60, inciso XIII, da Lei Orgânica do Município de Petrolina, 

atribui competência ao Prefeito Municipal para a iniciativa de atos que repercutam no 
provimento de cargos da Administração Direta do Município; 
 
CONSIDERANDO que o art. 37, inciso II, da Constituição da República Federativa do 

Brasil, estabelece a necessidade da realização de concurso público para a investidura 
em cargo ou emprego público; 
 
 
 
DECRETA: 
 
 
Art. 1º. Fica prorrogado por 02 (dois) anos, contados a partir da publicação deste, o 

prazo de validade do Concurso Público para o provimento do cargo efetivo de 
professor alfabetizador, regido pelo Edital nº 01/2015. 
 
§1º. Os candidatos nomeados deverão atender a convocação, a fim de confirmar ou 
não o seu interesse na investidura, bem como demonstrar o preenchimento dos 
requisitos do instrumento convocatório. 
 
§2º. O não comparecimento do candidato convocado para anuência e entrega da 
documentação exigida pelo instrumento convocatório, no prazo estabelecido, implicará 
no reconhecimento de sua desistência e consequente desclassificação, revertendo o 
direito de contratação em favor do candidato que o suceder, conforme ordem de 
classificação descrita no resultado final devidamente homologado. 
 
 
Art. 2º. Os candidatos classificados e não aprovados no certame em epígrafe não 

terão direito subjetivo à investidura, todavia, em caso de necessidade da 
Administração, esta respeitará rigorosamente a ordem de classificação final, sob pena 
de nulidade. 
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Art. 3º. Fica incumbido o titular da Secretaria de Gestão Administrativa de adotar as 

medidas administrativas imprescindíveis à realização do ato de nomeação e posse dos 
aprovados, atentando-se para o cumprimento dos princípios constitucionais da 
legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade, inobstante as demais 
exigências impostas pelos incisos do art. 37, da Constituição da República Federativa 
do Brasil, aplicáveis à espécie. 
 
Art. 4º. Os candidatos investidos no cargo de analista de professor alfabetizador 

passarão a integrar o quadro de servidores efetivos desta Edilidade. 
 
Art. 5º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 
Art. 6º. Revogam-se as disposições em contrário. 

 
 
 

Gabinete do Prefeito, em 06 de Abril de 2018. 
 
 
 

 
MIGUEL DE SOUZA LEÃO COELHO 

Prefeito do Município 
 
 
 
 

DINIZ EDUARDO CAVALCANTE DE MACEDO 

Procurador-Geral do Município 

 

 

 

LARISSA FERNANDES SOEIRO 

Secretária Interina de Educação 

 


