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ESTADO DE SANTA CATARINA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIBI 

DECRETO Nº. 101/2022 DE 13 DE MAIO DE 2022 

 

Dispõe sobre a Prorrogação do Prazo de Validade do 

Processo Seletivo originário do Edital nº 002/2018, e dá 

outras providências. 

 

EDER PICOLI, Prefeito Municipal de Caibi, Estado de Santa Catarina, no uso de 

suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município, e com fundamento no que 

dispõe o artigo 37, inciso III, da Constituição Federal de 1988, e ainda consoante o disposto 

no Edital de Processo Seletivo n. 001/2021, de 26 de março de 2021, 

 

CONSIDERANDO que o Processo Seletivo, regido pelo Edital n. 001/2021, destinado 

a seleção de candidatos ao provimento de vagas para admissão em caráter temporário, de 

acordo com a necessidade e interesse da administração Municipal de Caibi/SC, na 

Secretaria Municipal de Saúde, teve seu prazo de validade expirado em 12 de maio de 

2022, 

 

CONSIDERANDO, que nos termos do preâmbulo do Edital n. 001/2021, o processo 

Seletivo terá validade de 01 (um) ano a partir da homologação do resultado final, podendo 

ser prorrogado por igual período a critério e conveniência da Administração Municipal; 

 

 DECRETA: 

 

 Art. 1º - Fica prorrogado o prazo de validade do Processo Seletivo originário do Edital 

n. 01/2021, cujo resultado final foi homologado através do Decreto n. 111/2021, de 12 de 

maio de 2021, por mais 01 (um) ano a contar da data da presente prorrogação. 

 

Art. 3° - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário. 

 

 Prefeitura Municipal de Caibi/SC, em 13 de maio de 2022. 

 

 

 

EDER PICOLI 

Prefeito Municipal 

 

Registrado e publicado no Diário Oficial dos Municípios na data supra 

 

 

 

Edson Antonio Carlesso 

Contador 
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