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EDITAL DE CITAÇÃO

 O Secretário de Saúde de Central do Maranhão/MA, no uso de suas
atribuições, CITA, pelo presente Edital, o servidor JHONATHS
RODRIGUES BEZERRA, agente de saúde, lotado na Secretaria Saúde,
por se encontrar em local incerto e não sabido, para apresentar-se nesta
Secretaria, a partir da publicação no Diário Oficial do Município de Central
do Maranhão/MA. Tendo V.Sª deixado de comparecer ao trabalho desde
o dia 01/01/2021, sem apresentar qualquer justificativa, vimos pela
presente cientificá-lo, nos termos do disposto no artigo 482, letra I, da
CLT, que lhe fica consignado o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da
publicação deste edital, para que reinicie suas atividades ou justifique,
devidamente, no mesmo prazo, o motivo que impede seu
comparecimento. Caso contrário, consideraremos sua atitude como ato
de renúncia do cargo, ficando V.Sª exonerado por abandono de função
pública, na forma do dispositivo citado na Consolidação das Leis de
Trabalho.Central do Maranhão/MA, 28 de junho de 2021.

_______________________________________

Jadson Carvalho Silva

Secretário de Saúde

EDITAL DE CITAÇÃO

 O Secretário de Saúde de Central do Maranhão/MA, no uso de suas
atribuições, CITA, pelo presente Edital, o servidor MARIA OSVALDINA
NETO, agente de saúde, lotado na Secretaria Saúde, por se encontrar
em local incerto e não sabido, para apresentar-se nesta Secretaria, a
partir da publicação no Diário Oficial do Município de Central do
Maranhão/MA. Tendo V.Sª deixado de comparecer ao trabalho desde o
dia 01/01/2021, sem apresentar qualquer justificativa, vimos pela
presente cientificá-lo, nos termos do disposto no artigo 482, letra I, da
CLT, que lhe fica consignado o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da
publicação deste edital, para que reinicie suas atividades ou justifique,
devidamente, no mesmo prazo, o motivo que impede seu
comparecimento. Caso contrário, consideraremos sua atitude como ato
de renúncia do cargo, ficando V.Sª exonerado por abandono de função
pública, na forma do dispositivo citado na Consolidação das Leis de
Trabalho.Central do Maranhão/MA, 28 de junho de 2021.

_______________________________________

Jadson Carvalho Silva

Secretário de Saúde

EDITAL DE CITAÇÃO

O Secretário de Saúde de Central do Maranhão/MA, no uso de suas
atribuições, CITA, pelo presente Edital, o servidor JOSENILSON COSTA
GONÇALVES, agente de saúde, lotado na Secretaria Saúde, por se
encontrar em local incerto e não sabido, para apresentar-se nesta
Secretaria, a partir da publicação no Diário Oficial do Município de Central
do Maranhão/MA. Tendo V.Sª deixado de comparecer ao trabalho desde o
dia 01/01/2021, sem apresentar qualquer justificativa, vimos pela presente
cientificá-lo, nos termos do disposto no artigo 482, letra I, da CLT, que lhe
fica consignado o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da publicação deste
edital, para que reinicie suas atividades ou justifique, devidamente, no
mesmo prazo, o motivo que impede seu comparecimento. Caso contrário,
consideraremos sua atitude como ato de renúncia do cargo, ficando V.Sª
exonerado por abandono de função pública, na forma do dispositivo citado
na Consolidação das Leis de Trabalho.Central do Maranhão/MA, 28 de
junho de 2021.

_______________________________________

Jadson Carvalho Silva

Secretário de Saúde
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