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PORTARIA Nº 030/2022 

 

O Prefeito Constitucional do Município de Alagoa Nova, 

Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais e 

considerando os termos que preceitua a Constituição 

Federal, Lei Orgânica do Município e demais 

Legislações em vigor: 

 

R E S O L V E: 

 

Art. 1º. NOMEAR em caráter efetivo 

o(a) candidato(a) abaixo relacionado(a), aprovado(a) no 

Concurso Público nº 001/2020, do Poder Executivo 

Municipal de Alagoa Nova - PB, em virtude da 

Homologação de seu resultado publicada no Jornal 

Oficial do Município (Decreto nº 042/2020), 

obedecida a ordem de classificação, consoante o 

seguinte quadro geral: 

 

Art. 2º. O(a) candidato(a) nomeado(a), na forma do 

artigo 1º, fica desde já convocado(a) para tomar posse 

no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da publicação desta 

Portaria no Jornal Oficial do Município de Alagoa Nova - 

PB, iniciando o exercício de suas funções, desde que 

considerado apto no exame médico de caráter 

eliminatório segundo o disposto no Edital do Concurso, 

cumpridas as formalidades legais relativas à 

comprovação dos requisitos mínimos para investidura, 

nomeação e posse, por meio de declarações e 

documentações. 

Art. 3º O não comparecimento do(a) candidato(a) 

nomeado(a) ou a não apresentação de justificativa, 

bem como o não cumprimento dos requisitos 

mínimos exigidos no artigo 2º, implica 

automaticamente na nulidade de sua nomeação, 

com a perda dos direitos decorrentes daquela. 

Art. 4º - O candidato nomeado e empossado 

submeter-se-á ao Regime Jurídico Único, Estatuto 

dos Servidores do Município de Alagoa Nova - PB, e 

demais Leis e Regulamentos municipais em vigor no 

Município de Alagoa Nova - PB, inclusive quanto às 

atribuições e vencimentos. 

Art. 5º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 

publicação. 

Registre-se, Publique-se, Cumpra-se. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Alagoa Nova - 

PB, Estado da Paraíba, em 10 de Janeiro de 2022. 

 

FRANCINILDO PIMENTEL DA SILVA 

Prefeito Constitucional 

 

 

PORTARIA Nº 031/2022 

 

O Prefeito Constitucional do Município de Alagoa 

Nova, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições 

legais e considerando os termos que preceitua a 

Constituição Federal, Lei Orgânica do Município e 

demais Legislações em vigor: 

 

R E S O L V E: 

NOME CLASSIFICAÇÃO CARGO 

Matheus Araruna de 

Souza 

1º Enfermeiro 

PSF 
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Art. 1º. NOMEAR em caráter efetivo 

o(a) candidato(a) abaixo relacionado(a), 

aprovado(a) no Concurso Público nº 001/2020, do 

Poder Executivo Municipal de Alagoa Nova - PB, em 

virtude da Homologação de seu resultado publicada 

no Jornal Oficial do Município (Decreto nº 

042/2020), obedecida a ordem de classificação, 

consoante o seguinte quadro geral: 

NOME CLASSIFICAÇÃO CARGO 

Camila Keyss Soares 

Sales de Oliveira 

1º Cirurgião Dentista 

PSF 

 

Art. 2º. O(a) candidato(a) nomeado(a), na forma do 

artigo 1º, fica desde já convocado(a) para tomar 

posse no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da 

publicação desta Portaria no Jornal Oficial do 

Município de Alagoa Nova - PB, iniciando o exercício 

de suas funções, desde que considerado apto no 

exame médico de caráter eliminatório segundo o 

disposto no Edital do Concurso, cumpridas as 

formalidades legais relativas à comprovação dos 

requisitos mínimos para investidura, nomeação e 

posse, por meio de declarações e documentações. 

Art. 3º O não comparecimento do(a) candidato(a) 

nomeado(a) ou a não apresentação de justificativa, 

bem como o não cumprimento dos requisitos 

mínimos exigidos no artigo 2º, implica 

automaticamente na nulidade de sua nomeação, 

com a perda dos direitos decorrentes daquela. 

Art. 4º - O candidato nomeado e 

empossado submeter-se-á ao Regime Jurídico 

Único, Estatuto dos Servidores do Município de 

Alagoa Nova - PB, e demais Leis e Regulamentos 

municipais em vigor no Município de Alagoa Nova - 

PB, inclusive quanto às atribuições e vencimentos. 

Art. 5º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 

publicação. 

Registre-se, Publique-se, Cumpra-se. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Alagoa Nova - PB, 

Estado da Paraíba, em 10 de Janeiro de 2022. 

 

FRANCINILDO PIMENTEL DA SILVA 

Prefeito Constitucional 

 

 

PORTARIA Nº 032/2022 

 

O Prefeito Constitucional do Município de Alagoa 

Nova, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições 

legais e considerando os termos que preceitua a 

Constituição Federal, Lei Orgânica do Município e 

demais Legislações em vigor: 

 

R E S O L V E: 

 

Art. 1º. NOMEAR em caráter efetivo 

o(a) candidato(a) abaixo relacionado(a), 

aprovado(a) no Concurso Público nº 001/2020, do 

Poder Executivo Municipal de Alagoa Nova - PB, em 

virtude da Homologação de seu resultado publicada 

no Jornal Oficial do Município (Decreto nº 

042/2020), obedecida a ordem de classificação, 

consoante o seguinte quadro geral: 

NOME CLASSIFICAÇÃO CARGO 

Italo de Macedo 

Bernardino 

2º Cirurgião Dentista 

PSF 
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Art. 2º. O(a) candidato(a) nomeado(a), na forma do 

artigo 1º, fica desde já convocado(a) para tomar 

posse no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da 

publicação desta Portaria no Jornal Oficial do 

Município de Alagoa Nova - PB, iniciando o exercício 

de suas funções, desde que considerado apto no 

exame médico de caráter eliminatório segundo o 

disposto no Edital do Concurso, cumpridas as 

formalidades legais relativas à comprovação dos 

requisitos mínimos para investidura, nomeação e 

posse, por meio de declarações e documentações. 

Art. 3º O não comparecimento do(a) candidato(a) 

nomeado(a) ou a não apresentação de justificativa, 

bem como o não cumprimento dos requisitos 

mínimos exigidos no artigo 2º, implica 

automaticamente na nulidade de sua nomeação, 

com a perda dos direitos decorrentes daquela. 

Art. 4º - O candidato nomeado e empossado 

submeter-se-á ao Regime Jurídico Único, Estatuto 

dos Servidores do Município de Alagoa Nova - PB, e 

demais Leis e Regulamentos municipais em vigor no 

Município de Alagoa Nova - PB, inclusive quanto às 

atribuições e vencimentos. 

Art. 5º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 

publicação. 

Registre-se, Publique-se, Cumpra-se. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Alagoa Nova - 

PB, Estado da Paraíba, em 10 de Janeiro de 2022. 

 

FRANCINILDO PIMENTEL DA SILVA 

Prefeito Constitucional 

 

PORTARIA Nº 033/2022 

O Prefeito Constitucional do Município de Alagoa 

Nova, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições 

legais e considerando os termos que preceitua a 

Constituição Federal, Lei Orgânica do Município e 

demais Legislações em vigor: 

 

R E S O L V E: 

Art. 1º. NOMEAR em caráter efetivo 

o(a) candidato(a) abaixo relacionado(a), 

aprovado(a) no Concurso Público nº 001/2020, do 

Poder Executivo Municipal de Alagoa Nova - PB, em 

virtude da Homologação de seu resultado publicada 

no Jornal Oficial do Município (Decreto nº 

042/2020), obedecida a ordem de classificação, 

consoante o seguinte quadro geral: 

 

Art. 2º. O(a) candidato(a) nomeado(a), na forma do 

artigo 1º, fica desde já convocado(a) para tomar 

posse no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da 

publicação desta Portaria no Jornal Oficial do 

Município de Alagoa Nova - PB, iniciando o exercício 

de suas funções, desde que considerado apto no 

exame médico de caráter eliminatório segundo o 

disposto no Edital do Concurso, cumpridas as 

formalidades legais relativas à comprovação dos 

requisitos mínimos para investidura, nomeação e 

posse, por meio de declarações e documentações. 

Art. 3º O não comparecimento do(a) candidato(a) 

nomeado(a) ou a não apresentação de justificativa, 

bem como o não cumprimento dos requisitos 

mínimos exigidos no artigo 2º, implica 

NOME CLASSIFICAÇÃO CARGO 
Túlio de Almeida 

Estevão 

3º Médico PSF 
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automaticamente na nulidade de sua nomeação, 

com a perda dos direitos decorrentes daquela. 

Art. 4º - O candidato nomeado e empossado 

submeter-se-á ao Regime Jurídico Único, Estatuto 

dos Servidores do Município de Alagoa Nova - PB, e 

demais Leis e Regulamentos municipais em vigor no 

Município de Alagoa Nova - PB, inclusive quanto às 

atribuições e vencimentos. 

Art. 5º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 

publicação. 

Registre-se, Publique-se, Cumpra-se. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Alagoa Nova - 

PB, Estado da Paraíba, em 10 de Janeiro de 2022. 

 

FRANCINILDO PIMENTEL DA SILVA 

Prefeito Constitucional 

 

 

 

PORTARIA Nº 034/2022 

 

O Prefeito Constitucional do Município de Alagoa 

Nova, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições 

legais e considerando os termos que preceitua a 

Constituição Federal, Lei Orgânica do Município e 

demais Legislações em vigor: 

 

R E S O L V E: 

 

Art. 1º. NOMEAR em caráter efetivo 

o(a) candidato(a) abaixo relacionado(a), 

aprovado(a) no Concurso Público nº 001/2020, do 

Poder Executivo Municipal de Alagoa Nova - PB, em 

virtude da Homologação de seu resultado publicada 

no Jornal Oficial do Município (Decreto nº 

042/2020), obedecida a ordem de classificação, 

consoante o seguinte quadro geral: 

 

Art. 2º. O(a) candidato(a) nomeado(a), na forma do 

artigo 1º, fica desde já convocado(a) para tomar 

posse no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da 

publicação desta Portaria no Jornal Oficial do 

Município de Alagoa Nova - PB, iniciando o exercício 

de suas funções, desde que considerado apto no 

exame médico de caráter eliminatório segundo o 

disposto no Edital do Concurso, cumpridas as 

formalidades legais relativas à comprovação dos 

requisitos mínimos para investidura, nomeação e 

posse, por meio de declarações e documentações. 

Art. 3º O não comparecimento do(a) candidato(a) 

nomeado(a) ou a não apresentação de justificativa, 

bem como o não cumprimento dos requisitos 

mínimos exigidos no artigo 2º, implica 

automaticamente na nulidade de sua nomeação, 

com a perda dos direitos decorrentes daquela. 

Art. 4º - O candidato nomeado e empossado 

submeter-se-á ao Regime Jurídico Único, Estatuto 

dos Servidores do Município de Alagoa Nova - PB, e 

demais Leis e Regulamentos municipais em vigor no 

Município de Alagoa Nova - PB, inclusive quanto às 

atribuições e vencimentos. 

NOME CLASSIFICAÇÃO CARGO 

Pablo Emmanuel 

Magalhães Nunes  

4º Médico PSF 
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Art. 5º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 

publicação. 

Registre-se, Publique-se, Cumpra-se. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Alagoa Nova - 

PB, Estado da Paraíba, em 10 de Janeiro de 2022. 

 

FRANCINILDO PIMENTEL DA SILVA 

Prefeito Constitucional 

 

 

PORTARIA Nº 035/2022 

O Prefeito Constitucional do Município de Alagoa 

Nova, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições 

legais e considerando os termos que preceitua a 

Constituição Federal, Lei Orgânica do Município e 

demais Legislações em vigor: 

 

R E S O L V E: 

 

Art. 1º. NOMEAR em caráter efetivo 

o(a) candidato(a) abaixo relacionado(a), 

aprovado(a) no Concurso Público nº 001/2020, do 

Poder Executivo Municipal de Alagoa Nova - PB, em 

virtude da Homologação de seu resultado publicada 

no Jornal Oficial do Município (Decreto nº 

042/2020), obedecida a ordem de classificação, 

consoante o seguinte quadro geral: 

NOME CLASSIFICAÇÃO CARGO 

Wanderley Fernandes 

de Araújo  

1º - PcD Médico PSF 

 

Art. 2º. O(a) candidato(a) nomeado(a), na forma do 

artigo 1º, fica desde já convocado(a) para tomar 

posse no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da 

publicação desta Portaria no Jornal Oficial do 

Município de Alagoa Nova - PB, iniciando o exercício 

de suas funções, desde que considerado apto no 

exame médico de caráter eliminatório segundo o 

disposto no Edital do Concurso, cumpridas as 

formalidades legais relativas à comprovação dos 

requisitos mínimos para investidura, nomeação e 

posse, por meio de declarações e documentações. 

Art. 3º O não comparecimento do(a) candidato(a) 

nomeado(a) ou a não apresentação de justificativa, 

bem como o não cumprimento dos requisitos 

mínimos exigidos no artigo 2º, implica 

automaticamente na nulidade de sua nomeação, 

com a perda dos direitos decorrentes daquela. 

Art. 4º - O candidato nomeado e empossado 

submeter-se-á ao Regime Jurídico Único, Estatuto 

dos Servidores do Município de Alagoa Nova - PB, e 

demais Leis e Regulamentos municipais em vigor no 

Município de Alagoa Nova - PB, inclusive quanto às 

atribuições e vencimentos. 

Art. 5º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 

publicação. 

Registre-se, Publique-se, Cumpra-se. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Alagoa Nova - 

PB, Estado da Paraíba, em 10 de Janeiro de 2022. 

 

FRANCINILDO PIMENTEL DA SILVA 

Prefeito Constitucional 
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PORTARIA Nº 036/2022 

 

O Prefeito Constitucional do Município de Alagoa 

Nova, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições 

legais e considerando os termos que preceitua a 

Constituição Federal, Lei Orgânica do Município e 

demais Legislações em vigor: 

 

R E S O L V E: 

 

Art. 1º. NOMEAR em caráter efetivo 

o(a) candidato(a) abaixo relacionado(a), 

aprovado(a) no Concurso Público nº 001/2020, do 

Poder Executivo Municipal de Alagoa Nova - PB, em 

virtude da Homologação de seu resultado publicada 

no Jornal Oficial do Município (Decreto nº 

042/2020), obedecida a ordem de classificação, 

consoante o seguinte quadro geral: 

NOME CLASSIFICAÇÃO CARGO 

Geisiany de Brito 

Lima 

1º Auxiliar de Serviços 

Gerais 

 

Art. 2º. O(a) candidato(a) nomeado(a), na forma do 

artigo 1º, fica desde já convocado(a) para tomar 

posse no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da 

publicação desta Portaria no Jornal Oficial do 

Município de Alagoa Nova - PB, iniciando o exercício 

de suas funções, desde que considerado apto no 

exame médico de caráter eliminatório segundo o 

disposto no Edital do Concurso, cumpridas as 

formalidades legais relativas à comprovação dos 

requisitos mínimos para investidura, nomeação e 

posse, por meio de declarações e documentações. 

Art. 3º O não comparecimento do(a) candidato(a) 

nomeado(a) ou a não apresentação de justificativa, 

bem como o não cumprimento dos requisitos 

mínimos exigidos no artigo 2º, implica 

automaticamente na nulidade de sua nomeação, 

com a perda dos direitos decorrentes daquela. 

Art. 4º - O candidato nomeado e empossado 

submeter-se-á ao Regime Jurídico Único, Estatuto 

dos Servidores do Município de Alagoa Nova - PB, e 

demais Leis e Regulamentos municipais em vigor no 

Município de Alagoa Nova - PB, inclusive quanto às 

atribuições e vencimentos. 

Art. 5º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 

publicação. 

Registre-se, Publique-se, Cumpra-se. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Alagoa Nova - 

PB, Estado da Paraíba, em 10 de Janeiro de 2022. 

 

FRANCINILDO PIMENTEL DA SILVA 

Prefeito Constitucional 

 

 

PORTARIA Nº 037/2022 

 

O Prefeito Constitucional do Município de Alagoa 

Nova, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições 

legais e considerando os termos que preceitua a 

Constituição Federal, Lei Orgânica do Município e 

demais Legislações em vigor: 

 

R E S O L V E: 
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Art. 1º. NOMEAR em caráter efetivo 

o(a) candidato(a) abaixo relacionado(a), 

aprovado(a) no Concurso Público nº 001/2020, do 

Poder Executivo Municipal de Alagoa Nova - PB, em 

virtude da Homologação de seu resultado publicada 

no Jornal Oficial do Município (Decreto nº 

042/2020), obedecida a ordem de classificação, 

consoante o seguinte quadro geral: 

NOME CLASSIFICAÇÃO CARGO 

Janaina Alves 2º Auxiliar de Serviços 

Gerais 

 

Art. 2º. O(a) candidato(a) nomeado(a), na forma do 

artigo 1º, fica desde já convocado(a) para tomar 

posse no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da 

publicação desta Portaria no Jornal Oficial do 

Município de Alagoa Nova - PB, iniciando o exercício 

de suas funções, desde que considerado apto no 

exame médico de caráter eliminatório segundo o 

disposto no Edital do Concurso, cumpridas as 

formalidades legais relativas à comprovação dos 

requisitos mínimos para investidura, nomeação e 

posse, por meio de declarações e documentações. 

Art. 3º O não comparecimento do(a) candidato(a) 

nomeado(a) ou a não apresentação de justificativa, 

bem como o não cumprimento dos requisitos 

mínimos exigidos no artigo 2º, implica 

automaticamente na nulidade de sua nomeação, 

com a perda dos direitos decorrentes daquela. 

Art. 4º - O candidato nomeado e empossado 

submeter-se-á ao Regime Jurídico Único, Estatuto 

dos Servidores do Município de Alagoa Nova - PB, e 

demais Leis e Regulamentos municipais em vigor no 

Município de Alagoa Nova - PB, inclusive quanto às 

atribuições e vencimentos. 

Art. 5º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 

publicação. 

Registre-se, Publique-se, Cumpra-se. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Alagoa Nova - 

PB, Estado da Paraíba, em 10 de Janeiro de 2022. 

 

FRANCINILDO PIMENTEL DA SILVA 

Prefeito Constitucional 

 

 

PORTARIA Nº 038/2022 

 

O Prefeito Constitucional do Município de Alagoa 

Nova, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições 

legais e considerando os termos que preceitua a 

Constituição Federal, Lei Orgânica do Município e 

demais Legislações em vigor: 

 

R E S O L V E: 

 

Art. 1º. NOMEAR em caráter efetivo 

o(a) candidato(a) abaixo relacionado(a), 

aprovado(a) no Concurso Público nº 001/2020, do 

Poder Executivo Municipal de Alagoa Nova - PB, em 

virtude da Homologação de seu resultado publicada 

no Jornal Oficial do Município (Decreto nº 

042/2020), obedecida a ordem de classificação, 

consoante o seguinte quadro geral: 
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NOME CLASSIFICAÇÃO CARGO 

Helena Clarisse 

Marques Cruz 

3º Auxiliar de 

Serviços Gerais 

 

Art. 2º. O(a) candidato(a) nomeado(a), na forma do 

artigo 1º, fica desde já convocado(a) para tomar 

posse no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da 

publicação desta Portaria no Jornal Oficial do 

Município de Alagoa Nova - PB, iniciando o exercício 

de suas funções, desde que considerado apto no 

exame médico de caráter eliminatório segundo o 

disposto no Edital do Concurso, cumpridas as 

formalidades legais relativas à comprovação dos 

requisitos mínimos para investidura, nomeação e 

posse, por meio de declarações e documentações. 

Art. 3º O não comparecimento do(a) candidato(a) 

nomeado(a) ou a não apresentação de justificativa, 

bem como o não cumprimento dos requisitos 

mínimos exigidos no artigo 2º, implica 

automaticamente na nulidade de sua nomeação, 

com a perda dos direitos decorrentes daquela. 

Art. 4º - O candidato nomeado e empossado 

submeter-se-á ao Regime Jurídico Único, Estatuto 

dos Servidores do Município de Alagoa Nova - PB, e 

demais Leis e Regulamentos municipais em vigor no 

Município de Alagoa Nova - PB, inclusive quanto às 

atribuições e vencimentos. 

Art. 5º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 

publicação. 

Registre-se, Publique-se, Cumpra-se. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Alagoa Nova - 

PB, Estado da Paraíba, em 10 de Janeiro de 2022. 

 

FRANCINILDO PIMENTEL DA SILVA 

Prefeito Constitucional 

 

 

PORTARIA Nº 039/2022 

O Prefeito Constitucional do Município de Alagoa 

Nova, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições 

legais e considerando os termos que preceitua a 

Constituição Federal, Lei Orgânica do Município e 

demais Legislações em vigor: 

 

R E S O L V E: 

 

Art. 1º. NOMEAR em caráter efetivo 

o(a) candidato(a) abaixo relacionado(a), 

aprovado(a) no Concurso Público nº 001/2020, do 

Poder Executivo Municipal de Alagoa Nova - PB, em 

virtude da Homologação de seu resultado publicada 

no Jornal Oficial do Município (Decreto nº 

042/2020), obedecida a ordem de classificação, 

consoante o seguinte quadro geral: 

NOME CLASSIFICAÇÃO CARGO 

Luciana Silva 

Souza 

4º Auxiliar de Serviços 

Gerais 

 

Art. 2º. O(a) candidato(a) nomeado(a), na forma do 

artigo 1º, fica desde já convocado(a) para tomar 

posse no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da 

publicação desta Portaria no Jornal Oficial do 

Município de Alagoa Nova - PB, iniciando o exercício 

de suas funções, desde que considerado apto no 

exame médico de caráter eliminatório segundo o 

disposto no Edital do Concurso, cumpridas as 

formalidades legais relativas à comprovação dos 
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requisitos mínimos para investidura, nomeação e 

posse, por meio de declarações e documentações. 

Art. 3º O não comparecimento do(a) candidato(a) 

nomeado(a) ou a não apresentação de justificativa, 

bem como o não cumprimento dos requisitos 

mínimos exigidos no artigo 2º, implica 

automaticamente na nulidade de sua nomeação, 

com a perda dos direitos decorrentes daquela. 

Art. 4º - O candidato nomeado e empossado 

submeter-se-á ao Regime Jurídico Único, Estatuto 

dos Servidores do Município de Alagoa Nova - PB, e 

demais Leis e Regulamentos municipais em vigor no 

Município de Alagoa Nova - PB, inclusive quanto às 

atribuições e vencimentos. 

Art. 5º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 

publicação. 

Registre-se, Publique-se, Cumpra-se. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Alagoa Nova - 

PB, Estado da Paraíba, em 10 de Janeiro de 2022. 

 

FRANCINILDO PIMENTEL DA SILVA 

Prefeito Constitucional 

 

 

PORTARIA Nº 040/2022 

 

O Prefeito Constitucional do Município de 

Alagoa Nova, Estado da Paraíba, no uso de suas 

atribuições legais e considerando os termos que 

preceitua a Constituição Federal, Lei Orgânica do 

Município e demais Legislações em vigor: 

 

R E S O L V E: 

 

Art. 1º. NOMEAR em caráter efetivo 

o(a) candidato(a) abaixo relacionado(a), 

aprovado(a) no Concurso Público nº 001/2020, do 

Poder Executivo Municipal de Alagoa Nova - PB, em 

virtude da Homologação de seu resultado publicada 

no Jornal Oficial do Município (Decreto nº 

042/2020), obedecida a ordem de classificação, 

consoante o seguinte quadro geral: 

 

Art. 2º. O(a) candidato(a) nomeado(a), na forma do 

artigo 1º, fica desde já convocado(a) para tomar 

posse no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da 

publicação desta Portaria no Jornal Oficial do 

Município de Alagoa Nova - PB, iniciando o exercício 

de suas funções, desde que considerado apto no 

exame médico de caráter eliminatório segundo o 

disposto no Edital do Concurso, cumpridas as 

formalidades legais relativas à comprovação dos 

requisitos mínimos para investidura, nomeação e 

posse, por meio de declarações e documentações. 

Art. 3º O não comparecimento do(a) candidato(a) 

nomeado(a) ou a não apresentação de justificativa, 

bem como o não cumprimento dos requisitos 

mínimos exigidos no artigo 2º, implica 

automaticamente na nulidade de sua nomeação, 

com a perda dos direitos decorrentes daquela. 

NOME CLASSIFICAÇÃO CARGO 

Valdeir Peixoto da Silva 5º Auxiliar de 

Serviços Gerais 
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Art. 4º - O candidato nomeado e empossado 

submeter-se-á ao Regime Jurídico Único, Estatuto 

dos Servidores do Município de Alagoa Nova - PB, e 

demais Leis e Regulamentos municipais em vigor no 

Município de Alagoa Nova - PB, inclusive quanto às 

atribuições e vencimentos. 

Art. 5º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 

publicação. 

Registre-se, Publique-se, Cumpra-se. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Alagoa Nova - 

PB, Estado da Paraíba, em 10 de Janeiro de 2022. 

 

FRANCINILDO PIMENTEL DA SILVA 

Prefeito Constitucional 

 

 

 

PORTARIA Nº 041/2022 

 

O Prefeito Constitucional do Município de Alagoa 

Nova, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições 

legais e considerando os termos que preceitua a 

Constituição Federal, Lei Orgânica do Município e 

demais Legislações em vigor: 

 

R E S O L V E: 

 

Art. 1º. NOMEAR em caráter efetivo 

o(a) candidato(a) abaixo relacionado(a), 

aprovado(a) no Concurso Público nº 001/2020, do 

Poder Executivo Municipal de Alagoa Nova - PB, em 

virtude da Homologação de seu resultado publicada 

no Jornal Oficial do Município (Decreto nº 

042/2020), obedecida a ordem de classificação, 

consoante o seguinte quadro geral: 

NOME CLASSIFICAÇÃO CARGO 

Regilene Pimentel 

de Sousa 

1º Psicólogo Educacional 

 

Art. 2º. O(a) candidato(a) nomeado(a), na forma do 

artigo 1º, fica desde já convocado(a) para tomar 

posse no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da 

publicação desta Portaria no Jornal Oficial do 

Município de Alagoa Nova - PB, iniciando o exercício 

de suas funções, desde que considerado apto no 

exame médico de caráter eliminatório segundo o 

disposto no Edital do Concurso, cumpridas as 

formalidades legais relativas à comprovação dos 

requisitos mínimos para investidura, nomeação e 

posse, por meio de declarações e documentações. 

Art. 3º O não comparecimento do(a) candidato(a) 

nomeado(a) ou a não apresentação de justificativa, 

bem como o não cumprimento dos requisitos 

mínimos exigidos no artigo 2º, implica 

automaticamente na nulidade de sua nomeação, 

com a perda dos direitos decorrentes daquela. 

Art. 4º - O candidato nomeado e empossado 

submeter-se-á ao Regime Jurídico Único, Estatuto 

dos Servidores do Município de Alagoa Nova - PB, e 

demais Leis e Regulamentos municipais em vigor no 

Município de Alagoa Nova - PB, inclusive quanto às 

atribuições e vencimentos. 

Art. 5º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 

publicação. 

Registre-se, Publique-se, Cumpra-se. 
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Gabinete do Prefeito Municipal de Alagoa Nova - 

PB, Estado da Paraíba, em 10 de Janeiro de 2022. 

 

FRANCINILDO PIMENTEL DA SILVA 

Prefeito Constitucional 

 

 


