DECRETO N.º 073/2021, de 11 de Maio de 2021.

O Prefeito Municipal de Campo Florido, Estado de Minas Gerais, no uso de suas
atribuições legais, embasado na Lei Municipal n.º 1046/2008, de 01 de Fevereiro de
2008, que autoriza a contratação de pessoal no serviço público municipal, por tempo
determinado, para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, e
CONSIDERANDO que o Município necessita com urgência da contratação de
Estagiários e que tais cargos são de fundamental importância para a Administração
Pública, tendo em vista que as pessoas ali lotadas são responsáveis pelo Setor de
Assistência Social e Procuradoria Jurídica , evidenciando o interesse público na lotação
dos cargos, DECRETA:
Art. 1º - Fica o Departamento de Recursos Humanos, autorizado a contratar, nos moldes
previstos na Lei Municipal n.º 1.110/2009 06(seis) pessoas para ocupar o cargo de
Estagiário.
Art. 2º - As contratações a que se referem o artigo anterior , será pelo prazo máximo de
180 (cento e oitenta) dias ou até seu provimento por pessoa devidamente concursada,
o que ocorrer primeiro.
Art. 3º - Revogando as disposições em contrário, este Decreto entra em vigor na data
de sua publicação.
Determino, assim, a todos a quem o conhecimento e a execução deste Decreto
pertencer, que o cumpra e faça cumprir, tão inteiramente como nele contém.

Prefeitura Municipal de Campo Florido, 11 de Maio de 2021.

RENATO SOARES DE FREITAS
Prefeito Municipal
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