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PHEFEITUHA MUNICIPAL DE SEHRINHA

L E I N ° 1.079/2015

Reserva aos negros 20% (vinte por cento) das vagas
oferecidas nos concursos publicos para provimento
de cargos efetivos e empregos publicos no ambito da
administracao

publica

municipal

no

municipio

de

Serrinha.

O PREFEITO

MUNICIPAL

DE

SERRINHA, ESTADO

DA BAHIA, no

uso

de

suas

atribuicoes

legais conferidas por Lei, faz saber que o Plenario da Camara aprovou e eu sanciono e faco publicar a
seguinte lei:

Art. I

O
-

Ficam reservadas aos negros 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas nos concursos publicos

para provimento de cargos efetivos e empregos publicos no ambito da administracao publica municipal de
Serrinha, na forma desta Lei.

O

§ I

-

A reserva de vagas sera ap!icada sempre que o numero de vagas oferecidas no concurso publico for

igual ou superior a 3 (tres).

§ 2o - Na hip6tese de quantitativo fracionado para o numero de vagas reservadas a candidatos negros,
esse sera aumentado para o primeiro numero inteiro subsequente, em caso de fracao igual ou maior que
0,5 (cinco decimos), ou diminuido para numero inteiro imediatamente inferior, em caso de fracao menor
que 0,5 (cinco decimos),

§ 3o - A reserva de vagas a candidatos negros constara expressamente dos editais dos concursos publicos,
que deverao especificar o total de vagas correspondentes a reserva para cada cargo ou emprego publico
oferecido.

Art. 2o - Poderao concorrer as vagas reservadas a candidatos negros aqueles que se autodeclararem pretos
ou

pardos

no

ato

da

inscricao

no

concurso

publico,

conforrne

o

quesito

cor

ou

raca

utilizado

pela

Fundacao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica - IBGE.

Paragrafo unico -

Na hip6tese de constatacao de declaracao falsa, o candidato sera eliminado do concurso

e, se houver sido nomeado, ficara sujeito a anulacao da sua admissao ao service ou emprego publico, ap6s
procedimento administrativo em que !he sejam assegurados o contradit6rio e a ampla defesa, sem prejuizo
de outras sancoes c�
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Art. 3o - Os candidatos negros concorrerao concomitantemente as vagas reservadas e as vagas destinadas
a ampla concorrencia, de acordo com a sua classificacao no concurso.

§ I o - Os candidatos negros aprovados dentro do nurnero de vagas oferecido para ampla concorrencia nao
serao computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas.

§ 2o - Em caso de desistencia de candidato negro aprovado em vaga reservada, a vaga sera preenchida
pelo candidato negro posteriormente classificado.

§ 3o - Na hip6tese de nao haver numero de, candidatos negros aprovados suficiente para ocupar as vagas
reservadas, as vagas remanescentes serao revertidas para a ampla concorrencia e serao preenchidas pelos
demais candidatos aprovados, observada a ordem de classificacao.

Art. 4o - A nomeacao dos candidatos aprovados respeitara os criterios de alterniincia e proporcionalidade,
que

considerarri a

deficiencia e

Art.

5o

-

Art.

60

-

entre o

numero

de vagas total e o

numero

de vagas reservadas a candidatos com

a candidatos negros.

0 orgao

responsavel

relacao

responsavel

pela politica de

pelo acompanhamento e

Esta Lei

Paragrafo unico.

se

aplicara

da igualdade

anual do disposto nesta

avaliacao

entra em vigor na data de sua

Esta Lei nao

promocao

publicacao

e

etnica,

iimbito

ja

pelo prazo de

Registre-se,

publique-se,

cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE
2015.

0

sera

I O (dez)

anos.

tiverem sido publicados antes de

sua entrada em vigor.

Art. 7° -

municipal,

Lei.

tera vigencia

aos concursos cujos editais

no

� CARDOSO DE ARAUJO
PREFEITO
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