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DECRETO N° 2093/2022, DE 16 DE MAIO DE 2022.

(Declara  ponto  facultativo  o
dia  20  de  maio  2022  e  dá
outras providências).

HÉLIO FRANZOL BERNARDINO, Prefeito do Município
de Saltinho, Estado de São Paulo, no uso das atribuições
que lhe são conferidas por Lei;

CONSIDERANDO que no dia 20/05/2022 (sexta-feira) a
CPFL (concessionária de energia) fará uma interrupção de
fornecimento de energia elétrica de forma programada;

CONSIDERANDO que o dia 19/05/2022 (quinta-feira) é
feriado  municipal  em  comemoração  ao  aniversário  da
cidade;

D E C R E T A
Artigo  1º  -  Fica  declarado  ponto  facultativo  o  dia

20/05/2022 (sexta-feira), não havendo expediente interno e
atendimento ao público nas repartições públicas municipais
excepcionalmente neste dia, exceto naquelas que prestam
serviços  essenciais  e  ininterruptos,  que  funcionarão  em
escala de plantão e/ou revezamento.

Artigo 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação.

Saltinho/SP, 16 de maio de 2022.
HÉLIO FRANZOL BERNARDINO

Prefeito Municipal
Publicado no mural de avisos do Paço Municipal e no

Diário  Oficial  Eletrônico  do  Município  de  Saltinho/SP
(https://imprensaoficialmunicipal.com.br/saltinho).

MARCELO MONTEBELLO
Diretor Administrativo
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PROCESSO SELETIVO Nº 02/2022
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO FINAL

Eu, HÉLIO FRANZOL BERNARDINO, na qualidade de
Prefeito do Município de Saltinho, Estado de São Paulo, em
função da publicação na edição nº 666 de 16/05/2022 do
Edital  de  Classificação  Final  dos  candidatos  aprovados  no
Diário  Oficial  Eletrônico  do  Município  de  Saltinho
(https://imprensaoficialmunicipal.com.br/saltinho),  para  o
provimento dos empregos de ATENDENTE, MOTORISTA e
TÉCNICO DE ENFERMAGEM, tendo em vista a conclusão
de todas as etapas relativas ao certame em tela, prazos
recursais e demais exigências, e, decorrido o prazo recursal
constante  no  item  8.1  do  Edital,  sem  que  houvesse  a
interposição de recursos por parte dos candidatos inscritos,
HOMOLOGO em todos os seus termos o Resultado Final do

PROCESSO  SELETIVO  Nº  02/2022  e  o  trabalho  da
Comissão  de  Coordenação  e  Fiscalização  dos  Processos
Seletivos,  através  da  empresa  responsável  Publiconsult
Assessoria e Consultoria Pública Ltda EPP,  salientando a
objetividade e lisura desse Processo de Seleção.

Publicada e homologada a relação final dos candidatos
aprovados,  iniciaremos  o  processo  de  convocação  dos
futuros  servidores  desta  Prefeitura  Municipal,  de  acordo
com a Lei Municipal nº 672, de 18 de dezembro de 2018, e
à  medida  de  nossas  necessidades,  a  fim  de  atender  as
prioridades que a Prefeitura Municipal possui de imediato
ou durante a vigência desse Processo Seletivo nº 02/2022.

Saltinho, 17 de maio de 2022.
HÉLIO FRANZOL BERNARDINO

Prefeito Municipal
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