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Decretos

DECRETO Nº 4.036
DE 05 DE MAIO DE 2014.
“AUMENTA O NÚMERO DE VAGAS DO
CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 003/2011 –
PARA O CARGO DE ENFERMEIRO”.
O PREFEITO MUNICIPAL DE LAGUNA/SC, Sr.
Everaldo dos Santos, no uso de suas
atribuições legais, na forma do art. 68 da Lei
Orgânica do Município de Laguna e,

seguindo fielmente a ordem de classificação,
considerando as convocações e nomeações
eventualmente realizadas.
Art. 3º Deverão ser preenchidos e
observados, todos os requisitos do edital de
concurso público 003/2011, para a posse e
exercício nas vagas de que tratam este
Decreto.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
EVERALDO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

EXPEDIENTE

Considerando o princípio constitucional que
rege a Administração Pública, qual seja, do
concurso público;
Considerando que a Administração Pública
Municipal realizou em 2011, concurso público
para vários cargos, cujos editais se encontram
ainda em vigor, em razão da prorrogação por
meio do Decreto nº 3.904/13 e, dos quais
existem candidatos classificados ainda não
convocados, uma vez que o número de vagas
dos editais foram inferior ao número de
aprovados;
Considerando a existência de vagas reais ainda
não providas, para o cargo de enfermeiro,
conforme consta nos autos do Processo
Administrativo nº 2.112/14 e, a necessidade do
serviço público;
DECRETA:
Art. 1º Fica aumentado o número de vagas
objeto do edital de concurso público nº
003/2011, para o cargo de enfermeiro, em
mais 04 (quatro) novas vagas.
Art. 2º A Secretaria de Administração e
Serviços Públicos deverá promover a
convocação dos candidatos aprovados para
preenchimento das vagas ora aumentadas,
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