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Decreto nº. 009/2019                                                                                                                    de 17 de janeiro de 2.019. 
 

Nomeia servidor aprovado em concurso 
público. 

 
O Prefeito Municipal de Pacajá, usando das atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município e de 

conformidade com as Leis Municipais vigentes e com o Regime Jurídico Único dos Servidores. 
 
Considerando a aprovação do nomeado, abaixo qualificado, no Concurso Público nº. 001/2011 e o cumprimento 

do Processo nº. 0004083-89.2017.8.1; 
 
DECRETA: 

 
Art. 1º - Nomear o (a) Sr.(a) CESAR PRATES DOS SANTOS, inscrito(a) no CPF nº 992.156.402-15 e 

portador(a) da Cédula de Identidade nº 5754008 PC/PA para exercer o cargo de AGENTE DE TRÂNSITO, conforme 
aprovação no Concurso Público 001/2011 de acordo com resultado homologado, publicado nos meios de divulgação local 

e no endereço eletrônico http://www.diariomunicipal.com.br/famep. 
 
Art. 2º - O (a) nomeado (a) ficará à disposição da GABINETE DO PREFEITO, o (a) qual poderá ser 

transferido(a) por conveniência ou por motivo de adaptação ao Serviço Público conforme necessidade anteriormente 
comprovada. Cabendo ainda a subordinação ao chefe superior desta repartição. 
 

Art. 3º - Ao nomeado caberá o cumprimento do prazo de 3 (três) anos, a contar da data de publicação deste 
Decreto para a efetivação no Serviço Público Municipal o qual neste período passará por estágio e avaliação pelo superior 
imediato como prova para a efetivação, devendo zelar pelo cumprimento das Leis que regem sobre a matéria, Constituição 
Federal do Brasil e suas Emendas e Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Municipais. 
 

Art. 4º - Ao nomeado caberá o salário base conforme consta na Lei de Plano de Cargos e Salários do Município 
e, conforme o caso, poderá eventualmente perceber Gratificações, não acumulativas, que serão concedidas e sancionadas 
por Ato do Poder Executivo Municipal. 
§ Único – As gratificações de que trata o “caput” deste Artigo não são incorporadas ao salário base do servidor salvo se 
houver Ato do Poder Executivo Municipal determinando o feito. 
 

Art. 5º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos em 15 de janeiro de 
2019. 
 

Art. 6º. Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 
  

Gabinete do Prefeito de Pacajá, Estado do Pará, aos 17 (dezessete) dias do mês de janeiro de 2019. 
 

http://www.diariomunicipal.com.br/
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_______________________________________ 

Francisco Rodrigues de Oliveira 
Prefeito Municipal 

 
Publicado no Quadro Oficial de Publicações de Atos oficiais do Poder Executivo na data supra. 

 
 

_________________________________ 
Clodoaldo Aguiar Sandim 

Secretário Municipal de Administração 
Dec. 001/2017 

Responsável pelo Expediente 
 

CIENTE EM ___/___/_____ 
 
_________________________________

_ 
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TERMO DE POSSE EM CONCURSO PÚBLICO 
 

 
Ao 15 dia do mês de janeiro de 2019, eu, CESAR PRATES DOS SANTOS, tomei posse no 
Concurso Público n°.001/2011 da Prefeitura Municipal de Pacajá – Pa, no cargo de 
AGENTE DE TRÂNSITO, com carga horária de 40 horas semanais e vencimento inicial de 
R$ 1.922,62 (Mil Novecentos e Vinte Dois Reais e Sessenta e Dois centavos), em 
cumprimento ao Processo Judicial nº. 0004083-89.2017.8.1; e Decreto ao Ato de 
Nomeação nº 009/2019, declaro que estou tomando posse para o exercício do cargo no 
Regime Estatutário e que somente adquirirei a estabilidade no serviço público municipal 
se for aprovado no estágio probatório durante o período de 3 (três) anos, de acordo com 
as normas do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Pacajá - Pa. 
 
 Declaro, ainda, que entreguei no ato de minha posse, fotocópia dos seguintes 
documentos conforme consta do Edital do Concurso Público n° 01/2011 
 

 Carteira de Identidade (RG); 

 Certidão de casamento ou nascimento; 

 CPF (CIC); 

 Carteira de Trabalho e Previdência Social; 

 Título de Eleitor e Declaração de Quitação com a Justiça Eleitoral; 

 Número do PIS/PASEP, se possuir; 

 Comprovante de quitação com as obrigações militares (sexo masculino); 

 Comprovante de Residência atualizado e atestado que comprove morada na 
localidade onde irá desenvolver as atividades;  

 Comprovante de que possui conta corrente na agencia 130-9 (Banco da 
Amazônia), se possuir; 

 1 foto (3x4), recente; 

 Comprovante de escolaridade compatível com o cargo do concurso, emitida 
por autoridade reconhecida pelo MEC e Documento de Registro no Conselho 
de Classe, conforme o caso; 

 Certidão negativa de antecedentes criminais da justiça Federal, Estadual e 
Municipal.  

 
 
 
 
CIENTE EM ___/___/_____ 
 
__________________________ 


