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TERMO DE INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO 
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PROCEDIMENTO 

SUMÁRIO) E DE INDICIAMENTO 

PARTE. Clóvis Marinho Falcão Leal          MATRÍCULA 1971

CATEGORIA FUNCIONAL: Estágio Probatório 

CARGO/FUNÇÃO: Técnico em Informática Manutenção e Instalação

LOTAÇÃO: Secretaria da Fazenda 
 

1. Fica instaurado o PROCEDIMENTO SUMÁRIO, 

processado por meio de Processo Administrativo n.º 732/2017, 

fundamento no artigo 25, combinado com o artigo 18 da Lei 

n.º 338/2005, em face da parte acima qualificada, imputando

prática da infração funcional definida no artigo 23do mesmo d

legal, por ter faltado CONSECUTIVAMENTE ao serviço por mais 

de 30 (trinta) dias no período de 03/01/2017 até 26/04/2017

sujeita à pena máxima de DEMISSÃO, conforme prescreve o 

artigo 12, III, da Lei Municipal nº 338/2005. 

2. Designo a Comissão Processante Disciplinar já 

constituída por meio da Portaria SEMAD n.º 031/2017 (Diário 

oficial 1.189) para conduzir os trabalhos de instrução do 

procedimento sumário supra referido. 

3. A citação válida induz à expressa ciência da 

deverá constituir advogado, acompanhar todos os atos e termos 

deste PROCEDIMENTO SUMÁRIO, e, na forma e prazos 

estabelecidos no artigo 18, §2º da Lei Municipal nº 338/2005

apresentar DEFESA ESCRITA no prazo de 5 (cinco) dias úteis 

partir da data de realização de sua citação, na qual deverá constar as 

provas de suas alegações de defesa e a indicação de outras provas 

que pretenda produzir, justificando-as de acordo com sua relevância 

e pertinência, de acordo com os meios em direito admitidos;

4. Se a parte não constituir advogado, ou for declarada revel, 

será designado defensor dativo; 

5. Apresentada a defesa escrita, a Comissão colherá o 

interrogatório do indiciado, determinará a realização de outros atos 

que julgar necessários e elaborará relatório conclusivo opinativo, que 

será submetido à Prefeita, para julgamento. 

Conde, 18 de Maio de 2017.

BARBARA M. DE F. LINS CRUZ

-Secretária de Administração- 

ATOS DO PODER EXECUTIVO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

 

MUNICÍPIO DE CONDE 
                                                          Conde, 24 de maio de 2017 

                                   

TERMO DE INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO 
(PROCEDIMENTO 

PARTE. Clóvis Marinho Falcão Leal          MATRÍCULA 1971 

CARGO/FUNÇÃO: Técnico em Informática Manutenção e Instalação 

IMENTO SUMÁRIO, a ser 

Processo Administrativo n.º 732/2017, com 

fundamento no artigo 25, combinado com o artigo 18 da Lei Municipal 

, em face da parte acima qualificada, imputando-lhe a 

ida no artigo 23do mesmo diploma 

ao serviço por mais 

26/04/2017,que o 

conforme prescreve o 

Designo a Comissão Processante Disciplinar já 

constituída por meio da Portaria SEMAD n.º 031/2017 (Diário 

oficial 1.189) para conduzir os trabalhos de instrução do 

A citação válida induz à expressa ciência da parte que 

deverá constituir advogado, acompanhar todos os atos e termos 

e, na forma e prazos 

Lei Municipal nº 338/2005, 

no prazo de 5 (cinco) dias úteis a 

ta de realização de sua citação, na qual deverá constar as 

provas de suas alegações de defesa e a indicação de outras provas 

as de acordo com sua relevância 

e pertinência, de acordo com os meios em direito admitidos; 

a parte não constituir advogado, ou for declarada revel, 

Apresentada a defesa escrita, a Comissão colherá o 

interrogatório do indiciado, determinará a realização de outros atos 

conclusivo opinativo, que 

Conde, 18 de Maio de 2017. 

BARBARA M. DE F. LINS CRUZ 

 

TERMO DE INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO 

ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PROCEDIMENTO 

SUMÁRIO) E DE INDICIAMENTO

PARTE. Gean Araújo Tomé               MATRÍCULA 1962

CATEGORIA FUNCIONAL: Estágio Probatório

CARGO/FUNÇÃO:Auxiliar de serviços diversos

LOTAÇÃO: Secretaria de educação

 

6. Fica instaurado o PROCEDIMENTO SUMÁRIO, 

processado por meio de Processo Administrativo n.º 732/2017, 

fundamento no artigo 25, combinado com o artigo 18 da Lei 

n.º 338/2005, em face da parte acima qualificada, imputando

prática da infração funcional definida no artigo 23do mesmo d

legal, por ter faltado CONSECUTIVAMENTE 

de 30 (trinta) dias no período de 

sujeita à pena máxima de DEMISSÃO, 

artigo 12, III, da Lei Municipal nº 338/2005.

7. Designo a Comissão Processante 

constituída por meio da Portaria SEMAD n.º 031/2017 (Diário 

oficial 1.189) para conduzir os trabalhos de instrução do 

procedimento sumário supra referido.

8. A citação válida induz à expressa ciência da parte que 

deverá constituir advogado, aco

deste PROCEDIMENTO SUMÁRIO, 

estabelecidos no artigo 18, §2º da 

apresentar DEFESA ESCRITA no prazo de 5 (cinco) dias úteis 

partir da data de realização de sua citação, na qual 

provas de suas alegações de defesa e a indicação de outras provas 

que pretenda produzir, justificando

e pertinência, de acordo com os meios em direito admitidos;

9. Se a parte não constituir advogado, ou for d

será designado defensor dativo; 

10. Apresentada a defesa escrita, a Comissão colherá o 

interrogatório do indiciado, determinará a realização de outros atos 

que julgar necessários e elaborará relatório conclusivo opinativo, que 

será submetido à Prefeita, para julgamento.

BARBARA M. DE F. LINS CRUZ

-Secretária de Administração

TERMO DE INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO 

ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PROCEDIMENTO 

SUMÁRIO) E DE INDICIAMENTO

 

PARTE. Leandro da Cruz Vieira           

CATEGORIA FUNCIONAL: Estagio

CARGO/FUNÇÃO:Eletricista 

LOTAÇÃO: Secretaria de infraestrutura

 

ATOS DO PODER EXECUTIVO 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

 

                             MUNICÍPIO DE CONDE 

TERMO DE INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO 

ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PROCEDIMENTO 

SUMÁRIO) E DE INDICIAMENTO 

Tomé               MATRÍCULA 1962 

CATEGORIA FUNCIONAL: Estágio Probatório 

CARGO/FUNÇÃO:Auxiliar de serviços diversos 

LOTAÇÃO: Secretaria de educação 

PROCEDIMENTO SUMÁRIO, a ser 

Processo Administrativo n.º 732/2017, com 

fundamento no artigo 25, combinado com o artigo 18 da Lei Municipal 

, em face da parte acima qualificada, imputando-lhe a 

prática da infração funcional definida no artigo 23do mesmo diploma 

CONSECUTIVAMENTE ao serviço por mais 

dias no período de 03/01/2017 até 26/04/2017,que o 

DEMISSÃO, conforme prescreve o 

da Lei Municipal nº 338/2005. 

Designo a Comissão Processante Disciplinar já 

constituída por meio da Portaria SEMAD n.º 031/2017 (Diário 

oficial 1.189) para conduzir os trabalhos de instrução do 

procedimento sumário supra referido. 

A citação válida induz à expressa ciência da parte que 

deverá constituir advogado, acompanhar todos os atos e termos 

PROCEDIMENTO SUMÁRIO, e, na forma e prazos 

estabelecidos no artigo 18, §2º da Lei Municipal nº 338/2005, 

no prazo de 5 (cinco) dias úteis a 

partir da data de realização de sua citação, na qual deverá constar as 

provas de suas alegações de defesa e a indicação de outras provas 

que pretenda produzir, justificando-as de acordo com sua relevância 

e pertinência, de acordo com os meios em direito admitidos; 

Se a parte não constituir advogado, ou for declarada revel, 

Apresentada a defesa escrita, a Comissão colherá o 

interrogatório do indiciado, determinará a realização de outros atos 

que julgar necessários e elaborará relatório conclusivo opinativo, que 

Prefeita, para julgamento. 

Conde, 18 de Maio de 2017. 

BARBARA M. DE F. LINS CRUZ 

Secretária de Administração- 

 

TERMO DE INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO 

ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PROCEDIMENTO 

SUMÁRIO) E DE INDICIAMENTO 

PARTE. Leandro da Cruz Vieira           MATRÍCULA 1978 

Estagio Probatório 

LOTAÇÃO: Secretaria de infraestrutura 
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11. Fica instaurado o PROCEDIMENTO SUMÁRIO, 

processado por meio de Processo Administrativo n.º 801/2017, 

fundamento no artigo 25, combinado com o artigo 18 da Lei 

n.º 338/2005, em face da parte acima qualificada, imputando

prática da infração funcional definida no artigo 23do mesmo d

legal, por ter faltado CONSECUTIVAMENTE ao serviço por mais 

de 90 (noventa) dias no período de 02/01/2017 

data,que o sujeita à pena máxima de DEMISSÃO, 

prescreve o artigo 12, III, da Lei Municipal nº 338/2005.

12. Designo a Comissão Processante Disciplinar já 

constituída por meio da Portaria SEMAD n.º 031/2017 

oficial 1.189) para conduzir os trabalhos de instrução do 

procedimento sumário supra referido. 

13. A citação válida induz à expressa ciência da parte que 

deverá constituir advogado, acompanhar todos os atos e termos 

deste PROCEDIMENTO SUMÁRIO, e, na fo

estabelecidos no artigo 18, §2º da Lei Municipal nº 338/2005

apresentar DEFESA ESCRITA no prazo de 5 (cinco) dias 

partir da data de realização de sua citação, na qual deverá constar as 

provas de suas alegações de defesa e a indicação 

que pretenda produzir, justificando-as de acordo com sua relevância 

e pertinência, de acordo com os meios em direito admitidos;

14. Se a parte não constituir advogado, ou for declarada revel, 

será designado defensor dativo; 

15. Apresentada a defesa escrita, a Comissão colherá o 

interrogatório do indiciado, determinará a realização de outros atos 

que julgar necessários e elaborará relatório conclusivo opinativo, que 

será submetido à Prefeita, para julgamento. 
 

Conde, 18 de Maio de 2017.

BARBARA M. DE F. LINS CRUZ

-Secretária de Administração- 

 

TERMO DE INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO 

ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PROCEDIMENTO 

SUMÁRIO) E DE INDICIAMENTO 

PARTE. Pedro Victor de Melo  MATRÍCULA1969 

CATEGORIA FUNCIONAL: Estagio Probatório 

CARGO/FUNÇÃO:Procurador Jurídico 

LOTAÇÃO: Procuradoria Geral do Município 

 
16. Fica instaurado o PROCEDIMENTO SUMÁRIO, 

processado por meio de Processo Administrativo n.º 1018/2017, 

com fundamento no artigo 25, combinado com o artigo 18 da Lei 

Municipal n.º 338/2005, em face da parte acima qualificada, imputando

lhe a prática da infração funcional definida no artigo 23do mesmo 

diploma legal, por ter faltado CONSECUTIVAMENTE 

por mais de30 (trinta) dias no período de 01/03/2017

presente data,que o sujeita à pena máxima de 

conforme prescreve o artigo 12, III, da Lei Municipal nº 338/2005.

17. Designo a Comissão Processante Disciplinar já 

constituída por meio da Portaria SEMAD n.º 031/2017 (Diário 

oficial 1.189) para conduzir os trabalhos de instrução do 

procedimento sumário supra referido. 

18. A citação válida induz à expressa ciência da parte que 

deverá constituir advogado, acompanhar todos os atos e termos 

deste PROCEDIMENTO SUMÁRIO, e, na forma e prazos 

estabelecidos no artigo 18, §2º da Lei Municipal nº 338/2005

apresentar DEFESA ESCRITA no prazo de 5 (cinco) dias úteis 

partir da data de realização de sua citação, na qual deverá constar as 

provas de suas alegações de defesa e a indicação de outras provas 

                                                  Conde, 24 de maio de 2017 
 

                                                   

PROCEDIMENTO SUMÁRIO, a ser 

Processo Administrativo n.º 801/2017, com 

ombinado com o artigo 18 da Lei Municipal 

, em face da parte acima qualificada, imputando-lhe a 

prática da infração funcional definida no artigo 23do mesmo diploma 

ao serviço por mais 

02/01/2017 até a presente 

DEMISSÃO, conforme 

da Lei Municipal nº 338/2005. 

Designo a Comissão Processante Disciplinar já 

constituída por meio da Portaria SEMAD n.º 031/2017 (Diário 

oficial 1.189) para conduzir os trabalhos de instrução do 

A citação válida induz à expressa ciência da parte que 

deverá constituir advogado, acompanhar todos os atos e termos 

e, na forma e prazos 

Lei Municipal nº 338/2005, 

no prazo de 5 (cinco) dias úteis a 

partir da data de realização de sua citação, na qual deverá constar as 

provas de suas alegações de defesa e a indicação de outras provas 

as de acordo com sua relevância 

e pertinência, de acordo com os meios em direito admitidos; 

Se a parte não constituir advogado, ou for declarada revel, 

defesa escrita, a Comissão colherá o 

interrogatório do indiciado, determinará a realização de outros atos 

que julgar necessários e elaborará relatório conclusivo opinativo, que 

Conde, 18 de Maio de 2017. 

M. DE F. LINS CRUZ 

 

TERMO DE INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO 

ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PROCEDIMENTO 

PROCEDIMENTO SUMÁRIO, a ser 

Processo Administrativo n.º 1018/2017, 

com fundamento no artigo 25, combinado com o artigo 18 da Lei 

, em face da parte acima qualificada, imputando-

lhe a prática da infração funcional definida no artigo 23do mesmo 

CONSECUTIVAMENTE ao serviço 

01/03/2017até a 

,que o sujeita à pena máxima de DEMISSÃO, 

da Lei Municipal nº 338/2005. 

Designo a Comissão Processante Disciplinar já 

constituída por meio da Portaria SEMAD n.º 031/2017 (Diário 

de instrução do 

A citação válida induz à expressa ciência da parte que 

deverá constituir advogado, acompanhar todos os atos e termos 

e, na forma e prazos 

ei Municipal nº 338/2005, 

no prazo de 5 (cinco) dias úteis a 

partir da data de realização de sua citação, na qual deverá constar as 

provas de suas alegações de defesa e a indicação de outras provas 

que pretenda produzir, justificando

e pertinência, de acordo com os meios em direito admitidos;

19. Se a parte não constituir advogado, ou for declarada revel, 

será designado defensor dativo; 

20. Apresentada a defesa escrita, a Comissão colherá o 

interrogatório do indiciado, determinará a realização de outros atos 

que julgar necessários e elaborará relatório conclusivo opinativo, que 

será submetido à Prefeita, para julgamento.
 

BARBARA M. DE F. LINS CRUZ

-Secretária de Administração

TERMO DE INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO 

ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PROCEDIMENTO 

SUMÁRIO) E DE INDICIAMENTO

PARTE. Sergio Romualdo do Nascimento      MATRÍCULA 90252

CATEGORIA FUNCIONAL: Estatutário

CARGO/FUNÇÃO: Agente de combate a endemias

LOTAÇÃO: Secretaria de Saúde 
 

21. Fica instaurado o PROCEDIMENTO SUMÁRIO, 

processado por meio de Processo Administrativo n.º 246/2017, 

fundamento no artigo 25, combinado com o artigo 18 da Lei 

n.º 338/2005, em face da parte acima qualificada, imputando

prática da infração funcional definida no artigo 23do mesmo d

legal, por ter faltado CONSECUTIVAMENTE 

de 30 (trinta) dias no período de 

data,que o sujeita à pena máxima de 

prescreve o artigo 12, III, da Lei Municipal nº 338/2005.

22. Designo a Comissão Processante Disciplinar já 

constituída por meio da Portaria SEMAD n.º 031/2017 (Diário 

oficial 1.189) para conduzir os trabalhos de instrução do 

procedimento sumário supra referido.

23. A citação válida induz à expressa ciência da parte que 

deverá constituir advogado, acompanhar todos os atos e termos 

deste PROCEDIMENTO SUMÁRIO, 

estabelecidos no artigo 18, §2º da 

apresentar DEFESA ESCRITA no prazo de

partir da data de realização de sua citação, na qual deverá constar as 

provas de suas alegações de defesa e a indicação de outras provas 

que pretenda produzir, justificando

e pertinência, de acordo com os meios em direito admitidos;

24. Se a parte não constituir advogado, ou for declarada revel, 

será designado defensor dativo; 

25. Apresentada a defesa escrita, a Comissão colherá o 

interrogatório do indiciado, determinará a realização de outros 

atos que julgar necessários e elaborará relatório conclusivo 

opinativo, que será submetido à Prefeita, para julgamento.
 

BARBARA M. DE F. LINS CRUZ

-Secretária de Administração

-------------------------------------------------------------------------
COMISSÃO PROCESSANTE DISCIPLINAR

-------------------------------------------------------------------------
NOTIFICAÇÃO PARA EXERCÍCIO DO DIREITO À AMPLA DEFESA 

E CONTRADITÓRIO

Tendo em vista a impossibilidade de serem encontrados em seus 

domicílios necessários, consistentes nos locais em que se situam as 
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ndo-as de acordo com sua relevância 

e pertinência, de acordo com os meios em direito admitidos; 

Se a parte não constituir advogado, ou for declarada revel, 

Apresentada a defesa escrita, a Comissão colherá o 

indiciado, determinará a realização de outros atos 

que julgar necessários e elaborará relatório conclusivo opinativo, que 

será submetido à Prefeita, para julgamento. 

Conde, 18 de Maio de 2017. 

BARBARA M. DE F. LINS CRUZ 

Secretária de Administração- 

 

TERMO DE INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO 

ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PROCEDIMENTO 

SUMÁRIO) E DE INDICIAMENTO 

PARTE. Sergio Romualdo do Nascimento      MATRÍCULA 90252 

CATEGORIA FUNCIONAL: Estatutário 

CARGO/FUNÇÃO: Agente de combate a endemias 

 

PROCEDIMENTO SUMÁRIO, a ser 

Processo Administrativo n.º 246/2017, com 

no artigo 25, combinado com o artigo 18 da Lei Municipal 

, em face da parte acima qualificada, imputando-lhe a 

infração funcional definida no artigo 23do mesmo diploma 

CONSECUTIVAMENTE ao serviço por mais 

dias no período de 02/01/2017 até a presente 

data,que o sujeita à pena máxima de DEMISSÃO, conforme 

da Lei Municipal nº 338/2005. 

Designo a Comissão Processante Disciplinar já 

constituída por meio da Portaria SEMAD n.º 031/2017 (Diário 

oficial 1.189) para conduzir os trabalhos de instrução do 

procedimento sumário supra referido. 

válida induz à expressa ciência da parte que 

deverá constituir advogado, acompanhar todos os atos e termos 

PROCEDIMENTO SUMÁRIO, e, na forma e prazos 

estabelecidos no artigo 18, §2º da Lei Municipal nº 338/2005, 

no prazo de 5 (cinco) dias úteis a 

partir da data de realização de sua citação, na qual deverá constar as 

provas de suas alegações de defesa e a indicação de outras provas 

que pretenda produzir, justificando-as de acordo com sua relevância 

m os meios em direito admitidos; 

Se a parte não constituir advogado, ou for declarada revel, 

Apresentada a defesa escrita, a Comissão colherá o 

interrogatório do indiciado, determinará a realização de outros 

necessários e elaborará relatório conclusivo 

opinativo, que será submetido à Prefeita, para julgamento. 

Conde, 18 de Maio de 2017. 

BARBARA M. DE F. LINS CRUZ 

Secretária de Administração- 

------------------------------------------------------------------------- 
COMISSÃO PROCESSANTE DISCIPLINAR 

------------------------------------------------------------------------- 
NOTIFICAÇÃO PARA EXERCÍCIO DO DIREITO À AMPLA DEFESA 

E CONTRADITÓRIO 

em vista a impossibilidade de serem encontrados em seus 

domicílios necessários, consistentes nos locais em que se situam as 
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unidades de lotação para exercício das atribuições atinentes ao cargo 

público que ocupam, a teor do disposto no artigo 76 da 

10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), a Comissão 

Processante Disciplinar NOTIFICA PUBLICAMENTE

públicos abaixo relacionados, nos seguintes termos: 

Servidor Matrícula 
Glaucio Leal de 
Santana Junior 

0001972 
Auditor Fiscal de 

Tributos Municipais
Pedro Victor de Melo 0001969 Procurador Jurídico

Leandro da Cruz 
Vieira 

0001978 

Solange Neves de 
Souza 

0001966 Auxiliar de serviços

Fabiana Camila 
Guedes Cunha 

0090622 
 

A Comissão Processante Disciplinar da Prefeitura do 

município de Conde, em atendimento à decisão constante do Decreto 

Municipal n.º 10/2017, que anulou o Concurso Público regido pelo 

Edital Normativo n° 01/2016 – PMC/PB, realizado por essa 

Municipalidade e demais atos decorrentes de sua edição, e assegurou, 

em seu artigo 2º, o direito à ampla defesa e contraditório para os 

candidatos que tenham sido devidamente nomeados, empossados e 

com exercício efetivado, até a data da publicação do decreto, vem 

notificá-lo(a) para em 10 (dez) dias, a contar da data da publicação 

desta notificação, manifestar-se sobre: 

o Relatório final da Comissão de Avaliação da Legalidade do Concurso 

Público n.º 01/2016 e seus anexos, bem como o Decreto Municipal n.º 

10/2017, que ao anular o referido concurso público e todos os atos 

decorrentes de sua edição. 

A manifestação acerca da NOTIFICAÇÃO deve ser 

protocolada, formalmente, no Gabinete da Prefeitura M

Conde, situada à Rua Nossa Senhora da Conceição, n.º 82, Centro, 

Conde/PB, dentro do horário de trabalho, das 7h00 às 13h00.

A cópia digital do Relatório final da Comissão de Avaliação 

da Legalidade do Concurso Público n.º 01/2016 e seus anexos, 

bem como do Decreto Municipal n.º 10/2017 estão disponíveis no 

seguinte endereço virtual, constante do sítio eletrônico 

institucional da Prefeitura de Conde: 

http://conde.pb.gov.br/noticias/documentos-da-avaliacao

concurso-estao-disponiveis-para-consulta-das-pessoas

interessadas. 

Conde, 24 de maio de 2017.

Rodrigo Bernardo da Silva 
Presidente da Comissão 
Processante Disciplinar 

 

 Urias Linhares Alves
Membro da Comissão 

Processante Disciplinar

  
Severino Gonçalves Chaves 

Netto 
Membro da Comissão 

Processante Disciplinar 

 

 

 

                                                  Conde, 24 de maio de 2017 
 

                                                   

unidades de lotação para exercício das atribuições atinentes ao cargo 

público que ocupam, a teor do disposto no artigo 76 da Lei Federal n.º 

Código Civil), a Comissão 

NOTIFICA PUBLICAMENTE os servidores 

 

Cargo 
Auditor Fiscal de 

Tributos Municipais 
Procurador Jurídico 

Eletricista 

Auxiliar de serviços 

Enfermeira 

A Comissão Processante Disciplinar da Prefeitura do 

município de Conde, em atendimento à decisão constante do Decreto 

Municipal n.º 10/2017, que anulou o Concurso Público regido pelo 

PMC/PB, realizado por essa 

demais atos decorrentes de sua edição, e assegurou, 

em seu artigo 2º, o direito à ampla defesa e contraditório para os 

candidatos que tenham sido devidamente nomeados, empossados e 

com exercício efetivado, até a data da publicação do decreto, vem 

lo(a) para em 10 (dez) dias, a contar da data da publicação 

o Relatório final da Comissão de Avaliação da Legalidade do Concurso 

Público n.º 01/2016 e seus anexos, bem como o Decreto Municipal n.º 

ular o referido concurso público e todos os atos 

A manifestação acerca da NOTIFICAÇÃO deve ser 

nte, no Gabinete da Prefeitura Municipal de 

Conde, situada à Rua Nossa Senhora da Conceição, n.º 82, Centro, 

e/PB, dentro do horário de trabalho, das 7h00 às 13h00. 

A cópia digital do Relatório final da Comissão de Avaliação 

da Legalidade do Concurso Público n.º 01/2016 e seus anexos, 

bem como do Decreto Municipal n.º 10/2017 estão disponíveis no 

o virtual, constante do sítio eletrônico 

institucional da Prefeitura de Conde: 

avaliacao-do-

pessoas-

Conde, 24 de maio de 2017. 

Urias Linhares Alves 
Membro da Comissão 

Processante Disciplinar 
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http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei 10.406-2002?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei 10.406-2002?OpenDocument
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