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DECRETO Nº. 011, DE 12 DE ABRIL DE 2011. 

 

 

“Homologa o resultado final do Concurso Público 

nº 001/2010,    para    provimento  de cargos na  

                                                        Administração Pública Municipal,  e dá  outras  

     providências.” 

 

 

CONSIDERANDO que o resultado final do Concurso Público nº 001/2010, para 

provimento de cargos na Administração Pública Municipal, realizado na data de 16 de 

janeiro de 2010 - provas objetivas para todos os cargos -, e na data de 23/03/2011 - 

prova prática para os cargos de gari e motorista de carro pesado, e prova de esforço 

físico para o cargo de gari -, foi divulgado no Diário Oficial do Município de 

Maiquinique, sítio www.prefeiturademaiquinique.ba.gov.br, na edição nº 361, ano VI, 

de 11/02/2011–resultado das provas objetivas para todos os cargos -,e na edição nº 

379, ano VI, de 05/04/2011 – resultado das provas práticas para os cargos de gari e 

motorista de carro pesado, e da prova de esforço físico para o cargo de gari -; 

 

CONSIDERANDO que o Relatório Final do Concurso Público nº 001/2010 foi 

apresentado pela Comissão Fiscalizadora do Concurso Público nº 001/2010, 

legalmente instituída através do Decreto nº 133, de 08 de dezembro de 2010, e 

publicado no Diário Oficial do Município de Maiquinique, sítio 

www.prefeiturademaiquinique.ba.gov.br, na edição nº 382, ano VI, de 11/04/2011; 

 

CONSIDERANDO que, cumpridas essas formalidades, o Concurso Público nº 001/2010, 

para provimento de cargos na Administração Pública Municipal, encontra-se pronto 

para ser homologado; 

 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º.  Fica homologado o resultado final do Concurso Público nº 001/2010, para 

provimento de cargos na Administração Pública Municipal, conforme listagem divulgada 

no Diário Oficial do Município de Maiquinique, sítio 
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www.prefeiturademaiquinique.ba.gov.br, na edição nº 361, ano VI, de 11/02/2011 – 

resultado das provas objetivas para todos os cargos -,e na edição nº 379, ano VI, de 

05/04/2011 – resultado da prova prática para os cargos de gari e motorista de carro 

pesado, e da prova de esforço físico para o cargo de gari -. 

 

Art. 2º. Publique-se o Edital de homologação do Concurso Público nº 001/2010, na 

forma da lei. 

 

Art. 3º.Este decreto entra em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário.  

 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MAIQUINIQUE, ESTADO DA BAHIA, EM 12 DE 

ABRIL DE 2011. 

 

 

 

JESULINO DE SOUZA PORTO    GIMALDO BISPO DOS SANTOS 

         Prefeito Municipal          Secretário de Administração 
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