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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO  

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - EDITAL 001/2021  

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE GRANITO, Estado de Pernambuco, no uso de suas 

atribuições legais que lhe são conferidas pelo Art. 70 da Lei Orgânica do Município, observando a 

previsão do inciso IX, do art. 37 da Constituição Federal, que prevê a contratação de profissionais 

temporários por excepcional interesse público, a Lei nº 8.745/93, na Lei Municipal nº 36 de 05 de 

março de 1993, com base na autorização contida no Decreto Municipal nº 006/2021 de 19 de 

março de 2021 e no Decreto nº 010/2021 de 07/04/2021, 

CONSIDERANDO o Decreto Estadual n.º 49.959, de 16 de dezembro de 2020, que 

decretou situação de calamidade pública em todo o Estado de Pernambuco; 

CONSIDERANDO que é dever do gestor do SUS, diante de situação transitória de 

excepcional interesse público, implementar ações com o fim de reduzir riscos de dano à vida e à 

saúde da população, como garantia de continuidade de serviços públicos essenciais; 

CONSIDERANDO que a Educação, enquanto serviço público essencial, é direito de todos 

e dever do Estado ao qual cabe garantir, de forma continuada e ininterrupta, o oferecimento do 

ensino obrigatório de forma regular e eficiente; 

CONSIDERANDO a necessidade de contratar temporariamente 10 (DEZ) profissionais 

técnicos de enfermagem e 01 (um) Agente Comunitário de Saúde e 13 (treze) profissionais de 

Educação para dar continuidade aos serviços públicos pelo tempo hábil à realização do concurso 

público municipal; 

CONSIDERANDO o Relatório do Resultado Final emitido pela Comissão Organizadora do 

Processo Seletivo Simplificado; 

RESOLVE: 

HOMOLOGAR o Processo Seletivo Simplificado conforme disposição do RESULTADO 

FINAL dos candidatos que obtiveram classificação satisfatória nos termos exigidos no Edital nº 

001/2021 e suas posteriores alterações, a fim de Contratação de Profissionais para atender as 

necessidades das Secretarias de Saúde e Educação, em Regime de Designação Temporária, 

devidamente acompanhado pela Comissão Organizadora designada na Portaria nº 180 de 16 de abril 

de 2021. 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 
 

Gabinete do Prefeito, Granito-PE, 03 de maio de 2021. 
 

João Bosco Lacerda de Alencar 
Prefeito de Granito 

 


