
 

Decreto Municipal Nº. 18/2016,  
de 20 de Dezembro de 2016. 

 
“DISPÕE SOBRE A 
HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO 
FINAL DO CONCURSO PÚBLICO 
EDITAL Nº 001/2016, DO 
MUNICÍPIO DE SIMONÉSIA/MG E 
DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS”. 

 
 

 

Marinalva Ferreira, Prefeita Municipal de Simonésia, no uso de 

atribuições legais que lhe confere incisos II, IV, XII, XIII artigo 96, 

da Lei Orgânica do Município; e, 

 

 Considerando os princípios que rege a Administração Pública 
inseridos contidos no artigo 37 CF: Legalidade, da 
Impessoalidade, da Moralidade Administrativa, da Publicidade e 
da Eficiência; 

 
 Considerando que as regras da Constituição da República 

Federativa do Brasil, em seu art. 37, II, dispõe sobre a forma de 
investidura no serviço público; 

 
 Considerando a conclusão do Concurso Público Edital nº 

01/2016, com a publicação do resultado final ocorrido em 
06/10/2016 no site da www.idecan.org.br foi realizado de forma 
válida e lícita. 

 
 CONSIDERANDO que todos os recursos do Concurso Público 

Edital - nº 01/2016 foram analisados e não há nenhum item que 
não tenha sido apreciado; 

 



 
 Considerando que foram cumpridas todas as etapas do 

Concurso Público Edital n.º 001-2016; 
 
 Considerando que existe a necessidade de convocar de forma 

legal os candidatos Aprovados no Concurso Público que venham 
a atender a demanda do Município; 

 
 Considerando as formalidades legais para convocação, posse 

e investidura dos servidores públicos aprovados no concurso 
público. 

 

DECRETA: 

Art. 1º. - Fica homologado o Resultado do Concurso Público Edital 
n.º 001/2016, conforme Resultado Final divulgado no hall do Paço 
Municipal, órgão oficial de divulgação de seus atos, bem como no 
site do município www.simonesia.mg.gov.br e no site do Idecan 
www.idecan.org.br. 

Art. 2º. – Fica homologado a partir desta data nas condições 
estabelecidas nos termos do EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 
01/2016, as classificações finais, que torna público o resultado 
final e conforme classificação de aprovados constantes no edital 
publicado pela empresa www.idecan.org.br e que produza seus 
efeitos jurídicos. 

Art. 3º. – Os candidatos aprovados serão convocados de acordo 
com a necessidade do serviço municipal, obedecida à ordem de 
classificação, durante o período de 02 (dois) anos, podendo ser 
prorrogado por igual período de 02(dois) anos. 

Art. 4º. – A posse dos aprovados e classificados do Concurso 
Público Edital 001/2016 se dará conforme estabelece o Estatuto do 
Servidor do Município de Simonesia e Lei de Estrutura 
Administrativa e regulamentação própria. 

Art. 5º. - O prazo de validade do Concurso Público n.º 001/2016 é 



de 02 (dois) anos, contado da data de publicação do presente 
decreto, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da 
Administração Municipal. 

Art. 6º. - Os candidatos aprovados no Concurso Público nº 
001/2016 deverão atender à convocação para anuência de 
maneira expressa, para confirmar ou não o seu interesse na 
nomeação, posse e exercício do cargo público que será regulado 
pela legislação em vigor e atos normativos próprios que 
regulamente a convocação. 

Art. 7º. - O não comparecimento, no prazo legal, do candidato 
convocado através de Portaria de Nomeação a ser expedida pelo 
Chefe do Executivo Municipal, implicará reconhecimento de sua 
desistência pela vaga oferecida, revertendo o direito de nomeação 
em favor do aprovado que o suceder, na ordem de classificação, se 
for o caso. 

Art. 8º. - A aprovação no Concurso Público nº 001/2016, não gera 
direito de nomeação, mas esta, quando se der, respeitará 
rigorosamente a ordem de classificação final dos resultados. 
 
Art. 9º. – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Art. 10. - Revogam-se as disposições em contrário. 

 

Registre-se e Publique-se. 

 

Simonésia, 20 de Dezembro de 2016. 

 
 
  

Marinalva Ferreira 
Prefeita Municipal 

 

 


