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EDITAL Nº 001/2019, AUGUSTINÓPOLIS-TO, 15 DE OUTUBRO DE 2019. 
 

 

“DISPÕE SOBRE A CONVOCAÇÃO 

DE SERVIDOR AFASTADO DO 

TRABALHO, SEM 

JUSTIFICATIVA/AUTORIZAÇÃO”.  

 

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 

AUGUSTINÓPOLIS, Estado do Tocantins, no uso de suas 

atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do 

Município, considerando a necessidade organizar e readequar o 

quadro de pessoal junto ao Departamento de Recursos Humanos 

desta Municipalidade. 

 

R E S O L V E: 

 

Art. 1º. CONVOCAR o servidor, CÍCERO 

PEREIRA ALCÂNTARA, ocupante do cargo de Office-Boy, matrícula 

nº 352, lotado na Secretaria Municipal de Educação, para 

apresentar-se no Departamento de Recursos Humanos “setor de 

pessoal” desta Prefeitura no prazo de 30 (trinta) dias, 

contados a partir do dia 16 de Outubro de 2019.  

Art. 2º. Considerando a necessidade do 

interesse público adstrito da administração, considerando a 

necessidade dos serviços do servidor citado, urge esta 

municipalidade em fazer a CONVOCAÇÃO do referido servidor, 

considerando que o seu afastamento sem a devida justificativa 

embaraçam a gestão do quadro de pessoal, fica o mesmo 

convocado para comparecer junto ao Departamento de Recursos 

Humanos “setor de pessoal”, desta, para justificar o seu 

afastamento. 

Art. 3º. O não comparecimento do servidor 

convocado, no prazo estabelecido, resultará em abandono de 

emprego e desistência do cargo, ficando o Departamento de 

Recursos Humanos “setor de pessoal” autorizado a proceder com 

o processo administrativo para Declaração de Vacância do 

Cargo. 

Art. 4º. Revogando-se as disposições em 

contrário este Edital entrará em vigor na data de sua 

publicação, cujos, efeitos administrativos e jurídicos 

referentes aos atos convocatórios será a partir de 16 de 

Outubro de 2019.  

Gabinete do Prefeito, aos 15 dias do mês 

de Outubro de 2019.   

 

 

JÚLIO DA SILVA OLIVEIRA 

-Prefeito Municipal- 
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