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PORTARIA N7.O84, 02 DE JANEIRO DE 2017. 

DesFgna servidores pars comporern a Comas 	do 
Processed seletivo de 2017. objetivando examiner, tjsoalizar 
o cor,troar internamente as atividades restritas a sue 
reari2sg8o S did outras providencias correlates. 

CELSO DA rnLVA, Prefeito Municipal do Severinis, Estado 
S São Pao, usando das atribuicoes qua line ago cooleridas par Lei, 

Consrerando a fleoefisrdade do realizacão do Prooesso 
Selelivo data provimnento do fljnces temporarFaa da Administraco Pobrios do Municipro 
de Severinia/SP, nos termos do Lei Municipal no 1383 do 03 do ebr! do 2001 e no Lei 
Complementar 1929 de 02 do setembro do 2011. 

DESIGNAt 

Arligo ? - Picani designados Os servidores abaho 
irdicados, corn a frnatidade do examirlar. tFscizar e contr&ar intetriamente as a(Ivjdades 
restrites A rearizaçao do Processo Seretivo 0112016, quo tern per objotivo a contrataco 
temporaria do Professoros para Redo MLxnicipaI de Ensino do Sevorinia: 

I - Eriana Teresinha Pagiato, RO I 1.383.G88-X. CPF 
070369.008-65 servidor pobrico municipal efetivo. !olado no cargo as  Escrituraria; 

II - Silvana Cristina dos Santos, Re 28268.775-7, CPP 
181508588-58 servidora pOblica municipal, efetiva no cargo do Prolessora FEE  I, 
afuando no funco gratiticada do Coordenadora de Ensino Fundamental 

III - Catia Costing Al Ducati, RG 21.728282, CPF 
109421788-31. servidora pbica rnunicip, efotiva no cargo do Escrituraria; 

Iv -_ Juliana Souza Frasato Sanfos, RG 21.539208-5. CRE 
109.535.258-05, seMdora pblica municipal, efotiva no cargo de Professors FEE 
atuando no Iurtcao gratificada de Coordenadora do Ensino Fundamental II; 

V - Alana ElSa folios, RG 29.0959184 CPF 
202.845.838-33 sorvidora Publics municipal, efetiva no cargo do Professors FEE 

§ 10 - A Comisso ora designada funolonara sob a 
presidéncia do Serihora Silvana Cretins dos Santos indic10 no FnOFSO I! do capI, condo 
05 demais. membros. 

§ 2 - Alem do controle & Oscalização interns. os designados 
tambem atenderac as necessidades que nor Ventura surgirem no realizaçao do Processo 
Seletivo. 

§ 3 - Os designados (Mao confecdonar e/ou dJsporiibizará 
docurnentos quo 503am do competencia do Departamento do Recursos Humanos, 
excetuar)do àque!os constantes Car obr]gatoriedado do empress rearizadora do Processo 
Sejetivo 

Artigo 2 -Além mar; rosponsabilidades do quo idea 0 Arligo 
1' rests Polaris, incumbo ainda aos designados as seguirites atribuiçoes: 

su\J 



- . 	Prefeitura Municipal de Severmnia 
Estado do Sao Pardo 

CNPJ 46.9ó.235/0001 99 

Art icular $a corn a empresa reaI{zadora do Processo 
Se! at iv 0 

- Orientar e acompanha; a organização do Prooesso 
Ss!etivo; 

Ill - Fornecer apoio A empresa realizadora do Processo 
Sole? ivo; 

IV - Promover a diuurgaqao dos eventos em turns as sues 
feses atraves do edkas qua serao aniplarnente divurndos; 

V - Anal 'sar e propor aprovaço do eddais comunicaos 
manuals do instrucoes orilérios e cronogrames; 

VI - Fnfmar pr000ssos a expiientes cSacionados aD 
Processo Seletivo submelendo-on; a eproVaco sups or 

VHF — Jrorrnar 0 controle Inferno if Redzaçao do Processo 
Selelivo, bern como ericanhinhar food a documental our ele so!icitado. 

Artigo r - A PrOCLIJJnFa &Ou 0 Deparlamento Jur,dico de 
Prefeitura Municipal de Severinia fornecera em caráter pñoritário. eQs desFgnados todo 
suporte adminis?ralFvo teonFon e operaciorl cc desemper4iode suasatribuicoid. 

Artiga 40 Os sorvços prestados não serAo remunerados e 
serão consirleradoc da relevanda pubhca. 

Artigo & - Esta portsria entrara em vigor no data do Sua 
pub(icacao revogadas as dFsposiçoes em cortrado err especial a pcdaria rr 7,535 de 04 
de aneiro de 2016 e Pod. 7.958 de 02 dejaneiro do 2017 

S 
Pretelto Municipal 

Ed Cãtia Cristina Medeiros Ducat, lie qualidade de Escrituraria restritivamente provi 0 
registro e publicaço na SecreteOc da Preeftura Municipa e Seveririia, em 02 do Janeiro 
do 2017 
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