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GABINÊTÊ DO PREFEITO

FORTARIÂ N',. 039/2022

EXT'EDE ET'ITÁL Q{iE ÁBRE TNSCRIÇOES ?:M

FfiOCE5'SÚ} SilLETIí'{) §iilfPLIFíCÁÜÜ

DESTÍ:VAI)Ü À SEt.EÇ,4O D§ CANDíDÁ?'OS

?ÁR,4 CONTv4TAÇSES T§MPORÁRIÁS 
'YO

aruarro ÜA ÁÜnílNlsTRAÇ,iÜ MLTNICIP,4L IIE

í,,8 R.I'§trIT E DA I, E RT T}.PE.

O PRIIFEITü I)0 MUNTCIPTO DE VERTENTE DO L§RIO, Êstado de

pernamhuco, r1o r.rso de suas atribuições legais que lhes são conÍ'eridas pela Lei Orgânica do

Município;

CONSII)1;11ÀI{DO a situação de excepcional interesse púrblico no I\'lunicípio de

Vertente do Lério, que.iustifica a contratação de pessoal por tempo determinadol

CONSIDERÀNI)0 a nec.essidade de continuirlacle das serviços públicos essenciais;

CüI§§ID§RÂNDO a inexistência de seryidores eÊtivos em quantitativo suficiente a

sgprir as necessidades atuais do N{unicípio" hem como o fato de que a realização de concurso

público demanr1aria um procedirnento lento e trurocrático, que dependeria de um levantamento

quanto à existêlcia de cargos vagos no àrnbito do Município, além de estudo de impacto

financeiro de tais adrnissões sobre a foiha de pagamento do Município:

C6IqSIDERAF{DQI o dispostc no artigo 3?. inciso IX. cla Constituição Federal' no

artigg 97. inciso VII, da Constituição do Estadi: de PernambuÇo e na Lei klunicipal n"

4591200 I ;

RESOLVE:

AÉ" 1" Àutorizar a instauração de Processo Setretivo Sinrplif,cado a fim de suprir a

gecessidacie temporária cie excepcional interesse pitbiiccr. cio quadro de pessoai do Fundo

Municipal de Educação cle Vertente do t,ério, Estado de Pernambuco, relativalnente ao

exercício ern curso,

Àrt" 2o As respectivas contratações serão feitas mediante prér'ia realização de Processo

Seletivo púhiico SirnpliÍrcaclo, e serão por prâzo determinado de 12 (doze) meses, prorrogável

confomre conveniette f,or à Adrninistração Pública Municipal'

parágrafo único. As col'|tratações serão feitas por meir: de Coutrato Temporário, regido

peio regime jurirÍico de llirelto Púbiico, restando os corrtratados submetidos ao regirne geral de

previdência sociai, çonfonne o que determina a Lei Municipal no 089/97, que rege a contratação

ternp6rária por excepclonal interesse público no âmbito cleste município"

Art. 3' Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicaçâo'

Cabinete do Prefêito de Vertente do Lério-PE, l0 de janeii"o de 2022.
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