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GOWRNO DO MUMCIPrc DE CONSELIfrIRO LAFUNTE

GÁBINETE DO PREFEITO

PORTARTA 3661202L

NOMEIA COMISSÃO ESPECIAL DO PROCESSO SELETIVO StMPLtFICADO, EDITAL N9

04l2O2tlSMA, E DÁ OUTRAS PROVTDÊNCrAS.

O Prefeito Municipal de Conselheiro Lafaiete, no uso de suas atribuições, com fulcro
nos artigos L2;90, inciso Vl e 1L6, inciso ll, alínea d, todos da Lei Orgânica Municipal;

CONSIDERANDO a necessidade de proceder a Processo Seletivo Simplificado para

contratação/designação temporária de servidores visando garantir a normalidade nos

atendimentos em âmbito municipal;
CONSIDERANDO que a seleção se dará através de procedimento seletivo simplificado

nos termos do Edital ns O4/202LISMA;
CONSIDERANDO que a comissão em observância ao disposto no Edital ficará

responsável pela coordenação, organização e elaboração do referido processo seletivo;
CONSIDERANDO que a comissão será também encarregada pelas decisões de

eventuais recursos em caráter terminativo;
CONSIDERANDO o dever da observância aos princípios norteadores da gestão

pública, tais como razoabilidade, proporcionalidade, eficiência, transparência e legalidade;
CONSIDERANDO Ofício ns 329|2OZURH expedido pela Secretaria Municipal de

Administração em que requer a nomeação dos membros para comporem a Comissão do
Processo Seletivo 0a/2027/SMA;

CONSIDERANDO ser imprescindível a composição face sua finalidade;

RESOLVE:

| - Nomear para compor COMISSÃO ESPECIAL DO PROCESSO SELETIVO

SIMPLIFICADO, objeto do Edital ns O4|202L/SMA, os seguintes servidores:

Flávio César Pinto - Matrícula 50467
Ângela Cristina de Oliveira - Matrícula 52760
Miriam Lopes de Andrade Rezende - Matrícula 5358L

ll-A presidência/coordenação dos trabalhos caberá ao servidor Flávio César Pinto.

lll - Esta portaria entra em vigor nesta data, revogadas disposições em contrário,
sendo dada por publicada com sua afixação no quadro de publicações dos atos da

Administração e na forma da Lei.

Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete, 08 de julho de zOZt.
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