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DECRETO MUNICIPAL Nº 010 DE 07 DE ABRIL DE 2021 
 

Altera o Art 1° e o § 1º do art. 4° do 

Decreto 006/2021 que passa a Autorizar 

a contratação temporária de 07 (SETE) 

profissionais técnicos de enfermagem e 

03 (TRÊS) profissionais técnicos de 

enfermagem ALA COVID e 01 (UM) 

Agente Comunitário de Saúde, bem como 

autoriza a contratação temporária de 13 

(TREZE) profissionais da Educação, 

para atender a necessidade de dar 

continuidade na oferta do ensino 

educacional da rede pública de ensino e 

o excepcional interesse público 

relacionada à emergência em saúde 

pública decorrente do novo coronavírus 

(covid-19). 

O PREFEITO MUNICIPAL DE GRANITO, Estado de Pernambuco, no uso 

de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo Art. 70 da Lei Orgânica do 

Município, 

Faz saber que DECRETA: 

Art. 1º Fica alterado o Art. 1° do Decreto n° 006/2021, de 19 de Março de 2021 

passará ser autorizada a contratação por prazo determinado de 07 (SETE) 

profissionais técnicos de enfermagem e 03 (TRÊS) TÉCNICOS DE ENFERMAGEM 

PARA A ALA COVID-19 DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA SENHORINHA DE 

SOUZA e 01 (UM) Agente Comunitário de Saúde, distribuídos na forma do edital e dos 

anexos da seleção a ser aberta, para atender à necessidade temporária de excepcional 

interesse público relacionada à emergência em saúde pública decorrente do novo 

coronavírus (COVID 19). 

 

Art. 2º  Fica alterado o § 1º do Art. 4° do Decreto n° 006/2021, de 19 de Março de 

2021 que passará ser descrito: 

 

§ 1º No que tange à contratação prevista no Art. 1º, não será permitida a participação no 

processo seletivo de candidatos com mais de 60 anos de idade, gestantes, lactantes ou 

que se enquadrem em outro grupo de risco de aumento de mortalidade do Coronavírus 

(COVID-19), destinado exclusivamente às contratações de profissionais de saúde. 
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Art. 3°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 

efeitos a 19 de março de 2021. 

 

Art. 4°. Ficam revogados as disposições em contrário. 

 

 

Prefeitura Municipal de Granito, 07 de Abril de 2021. 

 

 

João Bosco Lacerda de Alencar 

Prefeito de Granito 
 


