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DECRETO MUNICIPAL N° 44/2021. 

DISPOE SOBRE A NOMEAcAO DE SERVIDORES APROVADOS EM 
CONCURSO PUBLICO 001/2016 - PROVAS E TITULOS PARA 
PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS DO QUADRO DE PESSOAL DO 
MUNICIPIO, REALIZADO EM 30 DE OUTUBRO 2016. 

A PREFEITA MUNICIPAL DE DAMIANOPOLIS — GO, no use de suas 
atribuigoes legais e, considerando os preceitos contidos na Constituirao Federal, Lei 
Organica do Municipio, Lei Municipais integrantes do Edital e alteragoes, tendo em 
vista o resultado final do Concurso Publico, devidamente HOMOLOGADO EM 
30/01/2017, atraves do Decreto Municipal de n. 387/2017, retificado pelo decreto n° 
460/2018, prorrogado pelo decreto n° 497 de 30 de janeiro de 2019, publicado coma 
determinado em Lei; 

Considerando a necessidade imperiosa de se admitir de forma legal, 
transparente e idonea, Pessoal/Servidores para o Municipio; 

Considerando a necessidade de regularizar a situagao de servidores, 
provendo e adequando de forma correta a maquina administrativa; 

DECRETA: 

Art. 1° - Fica nomeado a partir da presente data, o candidato abaixo elencado 
para assumir seu respectivo cargo, no municipio de Damianopolis — GO, em carater 
de estagio probatorio no periodo previsto em lei, mediante a aprovagao em 
Concurso Publico homologado pelo Decreto Municipal n. 387/2017 de 30/01/2017, 
retificado pelo decreto n° 460/2018, prorrogado pelo decreto n° 497 de 30 de janeiro 
de 2019. seguinte: 

I - MOTORISTA II Quant.: 01 

INSCRItAO 
671001892 

CANDIDATO CLASSIFICAcAO SITUAcAO 
Weber Jose Neres da Silva 28a Classificado 

Art. 2° - Fica desde ja, o candidato convocado pars no prazo de 15 (quinze) 
dias a contar da publicagao deste Decreto se apresentar na Sede da Prefeitura 
Municipal/Secretaria de Administragao, localizada na Avenida Goias n. 139 — Centro 
— Damianopolis/GO, nos horarios da 7:30h as 11:30h, e das 13:30h as 17:30h, em 
digs uteis, para efeito de ser empossado no seu respectivo cargo, mediante a 
apresentagao dos documentos e cumprimento dos demais requisitos exigidos 
constantes no item 9.1 do Edital do Concurso 001/2016, e Legislagao Municipal 
Vigente. 

Art. 3° - O nao comparecimento do servidor nomeado ou a nao apresentagao 
dos documentos e cumprimento dos requisites exigidos no artigo anterior, implica 
automaticamente em nulidade de sua aprovagao e nomeagao, com perda dos 
direitos decorrentes. 
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Art. 4° - O candidato aprovado, nomeado e empossado, submeter-se-ao ao 
Regime Juridico de Estatutario, conforme Estatuto dos Servidores Publicos 
Municipais, e demais Legislacoes e regulamentos vigentes do Municipio de 
Damianopolis/GO, inclusive quanto as atribuiroes e vencimentos estabelecidos em 
legislagao correlata, bem Como constante no Edital do Concurso. 

Art. 5° - A denominarao, sirnbolo, classe e nivel de vencimentos do 
correspondente cargo efetivo, estao estabelecidos no Edital do Concurso Publico, 
em rigorosa observancia a Legislacao Municipal vigente. 

Art. 6° — Este Decreto entra em vigor na data de sua publicapao. 

Art. 7° - Revogam-se as disposipoes em contrario. 

Gabinete da Prefeita Municipal de Damianopolis, Estado de Goias, ao 02 dia 
do mes de Fevereiro de 2021. 

Andrea Lin~`Depollo 
Pre eita Municipal 
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