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PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BADARO
_ ESTADO DE MINAS GERAIS _

ADMINISTRAÇÃo "2017 - 2o2o'.

DECRETO NO 039 DE 31DE AGOSTO DE 2.018.

"Dispõe sobre cumprimento de

ordem judicial e dá outÍas

providências."

o sR. pREFEITo Do rrauNrcÍpIo DE FRANCISCo naoenó, ESTADo DE

MrNAS GERArs, No uso DE suAS arnrnurçÕrs LEGAIS, EM

coNsoNÂNcIA coM o Dlsposro No ART. 18 DA cF/88 E No ART. 68,

rNcrso vrr, DA LEr oRcÂrurca MUNICIpAL, E

CONSIDERANDO a decisão judicial exarada nos autos do processo ne

000023730-06.2006.8.13.0418 determinando-se a publicação de nova relação de

classificados com desconsideração a pontuação atribuído pelo critério "Tempo de

Serviço"; na Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público buscando a nulidade

parcial do Edital 00U2.003 do concurso público para admissão de pessoal, realizad.o

pela Prefeitura Municipal de Francisco Badaró;

RESOLVE:

Art. 10 - Fica determinado ao Departamento de Recursos Humanos a

publicação imediata, por todos os meios acessíveis ao público em geral, e aos

candidatos, em específico, da relação anexa de aprovados no confllrso público

municipal (Edital 0U2.003), qre Íaz parte integrante deste Decreto, devendo adotar

os devidos procedimentos de registro na pasta funcional de cada servidor, já

empossado, quanto ao resultado de sua classificação no certame, para todos os fins

de direito e adotar demais medidas de convocação em caso de candidatos

eventualmente classificados ern razáo da alteração de pontos.
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Art. 2a - Este decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as

disposições contrárias.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Francisco Badaró - MG, 31 de agosto de 2.018.
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