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DECRETO No 015/2014, de 27 de Fevereiro de 2014. 
 

                      “Dispõe sobre prorrogação de Concurso Público”. 

 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE CANÁPOLIS, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 

atribuições legais e considerando a necessidade da Administração Municipal, 

 
 

DECRETA: 
 

 

 Art. 1o – Fica a partir desta data, prorrogado por um período de dois anos, o prazo de 

validade do Concurso Público para provimento de cargos, do município de Canápolis  realizado 

pela Prefeitura Municipal nos dias 04/09/2011 (prova teórica),24,25,26 e 27/10/2011 (prova de 

títulos) e 30/11/2011 (prova prática) e homologado em 27 de Fevereiro de 2012.   

 

Art. 2o – O prazo de prorrogação está em conformidade com o Inciso II, do art. 37 da 

Constituição Federal e com o Edital de Abertura do Concurso Público nº 001/2011 de 04 de junho 

de 2011.  

 Art. 3° - Os candidatos aprovados e classificados e não convocados para a investidura nos 

respectivos cargos, permanecerão com o direito de serem convocados dentro do referido prazo 

(27/02/2013 a 27/02/2015) de acordo com a necessidade da Administração Municipal. 

 

Art. 4° - Durante este prazo enquanto houver candidato aprovado e não convocado, não se 

publicará Edital de Concurso Público para provimento dos mesmos cargos, salvo quando todos 

estiverem convocados ou esgotado o referido prazo de validade. 
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Art. 5o – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando – se as 

disposições em contrário. 

 

 

Gabinete do Prefeito de Canápolis - BA, 27 de Fevereiro de 2014. 

 
 
 
 

RUBIÊ QUEIROZ DE OLIVEIRA 
Prefeito Municipal 

 
 


