
Prefe.itura Municipal de Severinia 
lTstado de São Paulo 

CNIJ 46.59623510001-99 

, 

PORTARIA No 1.958,02 DE JANEIRO DE 2017. 

Designa servidores We comporem a Comissâo do 
Processo Seletivo its 2017, objetivarido exanhinar, fiscalizar 
e controlar internamenfe as atividades restiitas A sua 

realizacão 0 dá outras providencias correlates. 

CELSO DA SILVA, Prefeito Municipal do Severinia, Estado 

do São Paulo. usando So atribuiçöes quo the são conteridas pal' Lei, e: 
Considerando a nocessidade da realizacao do Processo 

Seletivo para provimerito do funçOes temporanas S Administracso PUbkca do Muntcipio 
its Sevorirtialsp, nos tarmac do Lei Municipal n I.383 do 03 de abril do 2001 a na I-aL 
Comptamentar 1.929 do 02 do setembro do 2011. 

DES' 0 NA: 
Arugo ? - Ficam designados as servidores abaixo 

indicados, corn a firlalidade do examiner, tiscalizar e controlar internarnente as atividades 
reelsitas A realizacao do Processo Seletivo 0112016. qua tern par okfletivo a contratação 
temporaria its Profeasores pang Redo Municipal do Ensino as Sever{roia: 

I - Paulo Sergio Pereira Coutinho. RC 25.313.328-2. CPF 
121.734198-62, servidor piblico municipal, efetivo, lotado no Cargo do Dilator do 
Departamento Pessoal; 

II - Silvana Cristina dos Santos, RG 28.366.775-7, CPF 

181.506.588-53 !  servidora pOblica municipal, etetiva no cargo do Protessora PER I, 
atuando no tunflo gratificada do Coordenadoma do Ensino Fundamental I; 

Ill - Catja Cristina Medeiros Ducati, RO 21.728.362, CPF 
109.421.788-al, servidara püblica municipal, etetiva no cargo do Escrituraria; 

IV - Juliana Souza Frasato Santos. RO 21.539.206-5. CPF 
109,535 258L05, servidora poblica municipal, efetiva no cargo do Protestors PEP II, 
atuanda no funcão gratiticada do Coordenadora do Ensino Fundamental II; 

V - Alone Eloise Collins, RU 29095.913-4, CPF 
202.645.838-33 servidora püblioa municipal, efetiva no cargo de Professora PER I. 

§ V A Cornisso ord desiia funAri a 
presêncin S Senhora Silvana Cristina dos Santos, indicado no Indian, I] do coact, sendo 

as dernais, niernbros. 
§ 2 - Alem do controls e fiscalizaçac internal, as designados 

tambena atenderâo as necessidades qua nor ventura surgirem no realizacao do Processo 
Betel iv a 

§ 30 - Os designados torso confeccionar elan disponibi!iznrA 
documentos quo sejam do cornpetência do Departarnento its Reoursos Humanos, 
excetuando aqueles conslantes do obrigatoriedade S empress realizations do Processo 
deletion,. 

Artigo r - Alem dos responsabilidades its quo Irate 0 Artiga 

1' desta Portaria, incumbe anon aOS designados as seguintes atribuicOe k\ 
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I - Artioular-se corn a empresa realizadora do Practised 

SeI&ivo; 
II - Orierfiar e acomparihar a cganizacao do Processo 

Seletivo; 
III - Fornocer apoio A empress realizadora do Processo 

Seletivo; 
IV - Prornover a duIgaco one eventos an todas as suas 

fases, através do editais qua serão amp]arnen(e dvuLgados; 
V - Analisar e propor aprcvacao de editais, cornunicados, 

manuais de instrticôes, criterios e cranogramas; 
VI - Informer processors e expedientos relacionaclos ao 

Processo Seletivo, submeter,do-os a aptovecâo superior; 

Vru - Informer 0 controls in(errlo da Realizacão do Processo 

Selelivo, bern comic encaminhar tons a documeritacão por ea solicitado 
Artigo 3 - A Procuradoria efou 0 DepartamenOO74o 

JurIdFoo do Prefeitura Municipal do Severinia fornecera, em caráler prioritarlo, aos 
designados todo suporte administrative, têonico e operacional ad desempenho de stias 

atribuigOes. 
Artigo 4 - Os services prestados não serâo remunerados a 

serão considerados de relevâricia publica 
Artigo 5 - Esta poilaria entrará am vigor use data do And 

publicaçao. revogades as disposicoes am contrario, am especial a portaria rI 7.535 do 04 
dejaneiro do 2016. 
Prefeitura Municipal de Severinia, on 02 do Janeiro de 2017 

CELSO DA SILVA 
Prefeito Municipal 

Eu, Catia Crislina Medeiros Ducatti, no qualidade do Escrituräria, restnit,vamente provi 0 

registro a publicacao no Secretaria an Pref tura Municipal do Severinia, em 04 its Janeiro 
do 2017- 

CATIA CRIST 	IROS DUcATH 
Esoriturâr a 


