
DÉBORA D 
Prefeita 

CARVALHÉDO BARROS 

Estado de  Goias  

Município de São João d'Aliança 
Secretaria de Administração e Planejamento 

DECRETO N° 2096,. DE 28 DE JULHO DE 2021 

"Prorroga prazo de validade do Concurso 
Público Edital n° 1/2018 e dá outras 
providências." 

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE  SAO  JOÃO D'ALIANÇA, estado de Goiás, no uso das 
atribuições que lhe confere o  art.  59, inciso  III  da Lei Orgânica; 

CONSIDERANDO o Decreto Municipal n° 1.596, de 9 de janeiro de 2019 que homologou o 
resultado do concurso público edital n° 01/2018, o Decreto Municipal n° 1.923, de 10 de junho 
de 2020 que suspendeu o prazo de validade em cumprimento a determinação da Lei 
Complementar n° 173, 27 de maio de 2020 e por fim o Decreto Municipal n° 1.973, de 4 de 
janeiro de 2021 que dispõe sobre a retomada da vigência passando o termo final de vigência 
para o dia 15/08/2021; 

CONSIDERANDO o disposto no item 3 do capitulo I do Edital n°001/2018 que rege o concurso 
público para provimento de cargos no Poder Executivo, que fixou o prazo de 02 (dois) anos de 
validade do concurso, prorrogável por igual período, contados a partir da data de publicação do 
decreto de homologação de resultado final do certame, conforme  art.  37,  III,  da Constituição 
Federal; 

CONSIDERANDO a existência de candidatos classificados e não convocados no Concurso 
Público para provimento de cargos e a jurisprudência dos Tribunais Superiores, no sentido de 
que, existindo candidatos aprovados em certame, a Administração poderá convocá-los para 
preencher as vagas existentes no período de validade do concurso, 

DECRETA:  

Art.  1° Fica prorrogada a validade do Concurso Público n° 01/2018, para provimento de cargos 
efetivos do quadro de pessoal da Prefeitura de São João d'Aliança, pelo prazo de 2 (dois) anos 
a contar de 15/08/2021.  

Art.  2° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

GABINETE DA PREFEITA, em São João d'Aliança, 28 de julho de 2021. 

Decreto n° 2.096, de 28 de julho de 2021 

CERTIDÃO 
Certifico para os devidos fins, que 

publiquei o presente no placar de avisos e 

no  site  oficial da Prefeitura Municipal de 

São João d'Aliança. 

Em _a /   ih°  /2021 
vss11)  

Maria da Co . 
 

41?, Ferreira de Araújo Soares 
Secretalt d Administração e Planejamento 



MUNICIO DE  SAO  JOÃO D'ALIANÇA 
ESTADO DE GOLAS 

Rua  Goias  - n 629 - Centro -  Sao Joao  d'Aliança-GO - CEP: 73.760-000 - 01.313.113/0001-00 

Fone: (62) 3438-1944 - Fax: (62) 3438-1508 

CERTIDÃO DE PUBLICIDADE 

CERTIFICO para os devidos fins, que o DECRETO N° 2.096, DE 28 DE JULHO DE 
2021, QUE PRORROGA PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO PÚBLICO 
EDITAL N° 01/2018, está devidamente publicado no placar de publicidades desta 
Prefeitura e no  site  oficial do município por meio do seguinte endereço eletrônico 
www.saojoaodalianca.go.gov.br. 

Por ser verdade, firmo a presente. 

São João d'Alianga/GO, 28 de julho de 2021. 

cv cC(\(_  

ELDER  LUCIANO DE OLIVEIRA 
Superintendente de Administração 



ESTADO DE GOIÁS 
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA ALIANÇA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
DECRETO Nº 2.096, DE 28 DE JULHO DE 2021

 
“Prorroga prazo de validade do Concurso
Público Edital nº 1/2018 e dá outras
providências.”

 
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO
D’ALIANÇA, estado de Goiás, no uso das atribuições que lhe
confere o art. 59, inciso III da Lei Orgânica;
 
CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 1.596, de 9 de
janeiro de 2019 que homologou o resultado do concurso
público edital nº 01/2018, o Decreto Municipal nº 1.923, de 10
de junho de 2020 que suspendeu o prazo de validade em
cumprimento a determinação da Lei Complementar nº 173, 27
de maio de 2020 e por fim o Decreto Municipal nº 1.973, de 4
de janeiro de 2021 que dispõe sobre a retomada da vigência
passando o termo final de vigência para o dia 15/08/2021;
 
CONSIDERANDO o disposto no item 3 do capítulo I do Edital
nº 001/2018 que rege o concurso público para provimento de
cargos no Poder Executivo, que fixou o prazo de 02 (dois) anos
de validade do concurso, prorrogável por igual período,
contados a partir da data de publicação do decreto de
homologação de resultado final do certame, conforme art. 37,
III, da Constituição Federal;
 
CONSIDERANDO a existência de candidatos classificados e
não convocados no Concurso Público para provimento de
cargos e a jurisprudência dos Tribunais Superiores, no sentido
de que, existindo candidatos aprovados em certame, a
Administração poderá convocá-los para preencher as vagas
existentes no período de validade do concurso,
 
DECRETA:
 
Art. 1º Fica prorrogada a validade do Concurso Público nº
01/2018, para provimento de cargos efetivos do quadro de
pessoal da Prefeitura de São João d’Aliança, pelo prazo de 2
(dois) anos a contar de 15/08/2021.
 
Art. 2° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
 
GABINETE DA PREFEITA, em São João d’Aliança, 28 de
julho de 2021.
 
DÉBORA DOMINGUES CARVALHÊDO BARROS
Prefeita
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