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Atos Administrativos

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA – BAHIA
CNPJ – 14.196.703/0001-41
________________________________________________________________
AVISO DE NÃO COMPARECIMENTO

O PREFEITO MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA, ESTADO DA BAHIA, no
exercício de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município, torna
público que o candidato DANILO BATISTA DE SANTANA, aprovado no Concurso
Público nº 001/2022, para o cargo de Motorista, após ser convocado através da Portaria
nº 456/2022, publicada no Diário Oficial do Município, edição nº 4912, em 01 de agosto
de 2022, não compareceu ao setor competente desta Prefeitura Municipal, no prazo de 30
(trinta) dias, contados a partir da convocação, para tomar posse no referido cargo ou para
reivindicar a prorrogação do prazo por mais 30 (trinta) dias, conforme estabelecido no ato
de convocação. Uma vez que o referido candidato não tomou posse no prazo legal, sua
nomeação fica destituída de efeito legal e jurídico, implicando sua ausência na perda do
direito à vaga concorrida, nos termos estabelecidos no Edital do certame. Por tal motivo,
oportunamente, será realizada nova convocação, respeitando a ordem de classificação dos
candidatos aprovados.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
Gabinete do Prefeito Municipal de Serrolândia/BA, 08 de setembro de 2022.

GILDO MOTA BISPO
Prefeito Municipal

Praça Manoel Novaes, nº 99, Centro – CEP. 44.710-000 – TELEFAX: (74) 3631-2733
EMAILS: prefeituraserrolandia@hotmail.com / prefeitura@serrolandia.ba.gov.br
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AVISO DE NÃO COMPARECIMENTO

O PREFEITO MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA, ESTADO DA BAHIA, no
exercício de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município, torna
público que a candidata JEYZIANE RIBEIRO PAZ CARNEIRO, aprovada no
Concurso Público nº 001/2022, para o cargo de Professor de Educação Infantil, após ser
convocada através da Portaria nº 456/2022, publicada no Diário Oficial do Município,
edição nº 4912, em 01 de agosto de 2022, não compareceu ao setor competente desta
Prefeitura Municipal, no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da convocação, para
tomar posse no referido cargo ou para reivindicar a prorrogação do prazo por mais 30
(trinta) dias, conforme estabelecido no ato de convocação. Uma vez que a referida
candidata não tomou posse no prazo legal, sua nomeação fica destituída de efeito legal e
jurídico, implicando sua ausência na perda do direito à vaga concorrida, nos termos
estabelecidos no Edital do certame. Por tal motivo, oportunamente, será realizada nova
convocação, respeitando a ordem de classificação dos candidatos aprovados.
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CNPJ – 14.196.703/0001-41
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AVISO DE NÃO COMPARECIMENTO

O PREFEITO MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA, ESTADO DA BAHIA, no
exercício de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município, torna
público que a candidata KAROLINY LIMA CAMARGO, aprovada no Concurso
Público nº 001/2022, para o cargo de Auxiliar da Educação Infantil, após ser convocada
através da Portaria nº 456/2022, publicada no Diário Oficial do Município, edição nº
4912, em 01 de agosto de 2022, não compareceu ao setor competente desta Prefeitura
Municipal, no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da convocação, para tomar posse
no referido cargo ou para reivindicar a prorrogação do prazo por mais 30 (trinta) dias,
conforme estabelecido no ato de convocação. Uma vez que a referida candidata não
tomou posse no prazo legal, sua nomeação fica destituída de efeito legal e jurídico,
implicando sua ausência na perda do direito à vaga concorrida, nos termos estabelecidos
no Edital do certame. Por tal motivo, oportunamente, será realizada nova convocação,
respeitando a ordem de classificação dos candidatos aprovados.
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Gabinete do Prefeito Municipal de Serrolândia/BA, 08 de setembro de 2022.
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