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ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUTÓIA 
Gabinete do Prefeito – GAB  

 

D e c r e t o  n º  0 1 4 ,  d e  1 3  d e  a b r i l  d e  2 0 2 2  

 

“Dispõe sobre a Homologação do Processo Seletivo Simplificado 

001/2022.” 

 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE TUTÓIA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica 

do Município de Tutóia (MA) e nos termos do Edital 001/2022,  

 

CONSIDERANDO a conclusão das etapas do Processo Seletivo Simplificado nº 001/2022; 

 

CONSIDERANDO o disposto no Edital nº 001/2022 e outras publicações decorrentes das fases do 

Processo; 

 

CONSIDERANDO A regularidade formal dos procedimentos adotados na formalização do Processo 

Seletivo Simplificado Edital 001/2022 e transcorrido o prazo para interposição de recursos em face dos resultados;  

 

CONSIDERANDO Que todas as exigências do Regulamento e do Edital do Processo Seletivo Simplificado 

Edital 001/2022 foram cumpridas. 

 

D E C R E T A :  

  

Art. 1º. Fica HOMOLOGADO o PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO nº 001/2022, com 

resultado final divulgado nos termos do Edital nº 001/2022, para provimento de cargos do quadro de pessoal da 

Secretaria Municipal de Educação, do município de Tutóia (MA), conforme relação em anexo. 

 

Art. 2º. Os candidatos classificados serão convocados oportunamente, na ordem de classificação e de acordo 

com as necessidades da Administração Municipal. 

 

Art. 3º. A nomeação dos candidatos aprovados aos seus respectivos cargos ficará condicionada ao 

atendimento dos requisitos básicos para a investidura, constantes no Edital n.º 001/2022, de 09 de março de 2022 e na 

legislação vigente. 

 

Art. 4º. A validade do Processo Seletivo Simplificado ora homologado será de 01 (um) ano, contados da data 

desta homologação, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período, a critério do Executivo Municipal, antes 

de expirado o prazo de vigência original. 

 

Art. 5º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

Art. 6º. Revogam-se as disposições em contrário. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Tutóia, Estado do Maranhão aos 13 de abril de 2022. 

 

 

Raimundo Nonato Abraão Baquil 

PREFEITO MUNICIPAL DE TUTÓIA (MA) 
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