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ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 14/2016

“Homologa  resultado  do  concurso  público de
provas e  provas  e  títulos  para  provimento  de
cargos  do  quadro  permanente  de  pessoal  do
Município de  Ibiapina, Estado  do Ceará e  dá
outras providências”.

A PREFEITA MUNICIPAL DE IBIAPINA,  ESTADO DO
CEARÁ,  no  curso  de  suas  atribuições,  tendo  em  vista  o
disposto no art.  66, inciso II,  da Lei Orgânica  do Município,
bem como nos termos dos Editais 001/2015,

CONSIDERANDO  que  a  Administração  Pública  é  regida
pelos  Princípios  da  Legalidade,  Eficiência,  Moralidade,
Pessoalidade e Publicidade;

CONSIDERANDO  que  a  Prefeitura  Municipal  de  Ibiapina,
Estado do Ceará, realizou no dia 17 Janeiro de 2016, Concurso
Público para  o preenchimento de vagas existentes no quadro
efetivo de pessoal do Serviço Público do Município;

CONSIDERANDO, ainda, que realizadas as provas foi dado
conhecimento do seu resultado, com a publicação da  relação
nominal  dos aprovados  e  classificados no site  www.consep-
pi.com.br  nos dias 07 de Março de 2016 e 15 de  Janeiro de
2016;

CONSIDERANDO,  finalmente, que não foram apresentados
recursos após a publicação do resultado final,

DECRETA:

Artigo 1º  -  Fica  homologado  o  resultado  final  do  Concurso
Público  de  Provas  e  Provas  e  Títulos,  regido  pelo  Edital  nº
001/2015 para provimento de cargos no quadro permanente de
pessoal da Prefeitura Municipal de Ibiapina - CE.

Art. 2º. Revogadas as disposições em contrário, este Decreto
entra em vigor na data de sua publicação.

Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Pedro Aragão Ximenes, em 30 de março de 2016.

MARTA ÂNGELA SOBREIRA VANDERLEI
Prefeita Municipal
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