
ESTADO DA PARAíBA
PREFEITURA MUNICIPAT DE MATARACA

GABINETE DO PREFEITO

Portaria No 186/202L - Torna sem efeito a nomeação de çandidato
aprovado no Concurso Público.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MATARACA - Estado da
Paraíba, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 37, II, da

Constituição Federal; pela Lei Orgânica clo Município e legislações

aplicáveis a espécie, e considerando o RESULTADO FINAL do Concurso
Público Municipal n.o 00L/20L6, e Homologado através do Decreto
n.o03L/2020 de 27 de agosto de 2020, tendo em vista a aprovação em

Concurso Público

RESOLVE:

Tornar sem efeito a Portaria no 13612021, de 10 de Fevereiro de 2021,
publicada no Diário do Município de 15 de Fevereiro de 2021, que trata cla
nomeação, em caráter efetivo, de IVANILDO LIM/\ DA SILVA, para o cargo de
MOTORISTA, em regime de 40 horas semanais de trabalho, em virtude de não
atender os requisitos do Edital de Convocação de 001 de 2016 publicado no site da
Organizadora e da Prefeitura no dia 11 de Fevereiro de 2021.

Registre-se,

Publique-se,

Dê-se ciência.

Mataraca /PB, L4 abril de 1
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GABINETE DO PREFEITO
poRTARtA N. 186/202r - TORNA SEM EFETTO A NOMEAÇÂO DE

CANDIDATO APROVADO NO CONCURSO PUBLICO.

RESOLVE:

O PREFEITO MUNICIPAL DE MATARACA - Estado da
Paraíba, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art.
37,1Í, da Constiruição Federal; pela Lei Orgânica do Municipio
e legislações aplicáveis a espécie, e considerando o
RESULTADO FINAL do Concurso Público Municipat n..
00112016, e Honrologado através do Decreto n."031/2020 de 21
de agosto de 2020, tendo em vista a aprovação em Concurso
Público

Tornar sem efeito a Portaria n" 136/2021, de l0 de Fevereiro de
2021, publicada no Diário do Município de 15 de Fevereiro de
2021, que trata da nomeação, em caráter efetivo, de
MNILDO LIMA DA SILVA, para o cargo de
MOTORISTA, em regime de 40 horas semanais de trabalho,
em virtude de não atender os requisitos do Edital de
Convocação de 001 de 2016 publicado no site da Organizadora
e da Prefeitura no dia ll de Fevereiro de202l.

Registre-se,

Publique-se,

Dê-se ciência.

Mataraca/PB, 14 de abril de 2021.

EGBERTO COATINHO MÁDRUGÁ
Prefeito
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Excelentíssimo senhor prefeito do Município de

Mataraca - PB,

PEDIDO DE RENUNCIA AO DIREITO DE NOMEAÇÃO

Eu, IVANILDO LIMA DA SILVA , brasileiro, casado, inscrito no CpF 089926984-29e no RG: 3563458, residente e domiciliado na Rua Joaquim Martins de Lima, no 92,Bairro Araçá, Mari/pB, comunico a Vossa Excelência minha RENUNCIA AOD
o qual fui aprovado eclassificado em 2o lugar no concurso realizado no ano de 2020 (documento decomprovação - ver ANEXO I e II).

O,4^ -:r^)
lvanildo Lima da Silva

Neste ensejo, informo 9]re as razões que me levaram a esta decisão são de ordempessoal, pois fui aprovado e convocado em outro concurso, não possuindo qualquerinteresse ao cargo de motorista que fui aprovado.

Desta forma, ratifico minha renúncia ao direito de nomeação ao cargo de Motorista doMunicípio de Mataraca, devendo os próximos candidator'du tir,u ocuparem uma novaclassificação e serem coavocados, pósto que o concurso ofertou 3 (três) vagas paÍa ocargo mencionado, ocasionando a convocação de 2 (dois) candidatos a" roÃa 
"é1.r",no momento oportuno.
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