CÂMARA MUNICIPAL DE ASSAÍ
ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA Nº. 08 DE 2017
SÚMULA: Nomeia os membros de Comissão
Especial de Concurso Público e dá outras
providências.

AMARILDO APARECIDO CORREA, Presidente da Câmara
Municipal de Assaí, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas
por lei, e
CONSIDERANDO a necessidade do preenchimento de vagas para
os Cargos Públicos desta Câmara Municipal;
CONSIDERANDO o princípio constitucional do concurso público
(art. 37, inc. II, CF);
CONSIDERANDO os princípios da legalidade, da publicidade, da
moralidade, da impessoalidade e da eficiência, insculpidos no artigo 37, caput, da
Constituição Federal.
RESOLVE:
Art. 1º - Nomear os membros da Comissão Especial de Concurso
Público, para acompanhamento, fiscalização e avaliação do Concurso Público da
Câmara Municipal de Assaí, destinado ao preenchimento de vagas para os Cargos
Públicos de Auxiliar Administrativo e Contador.
Paragrafo Único. A Comissão será composta pelos seguintes
servidores:
ROSANGELA APARECIDA ALVES - Presidente
JANUÁRIO SILVÉRIO DE SOUZA - Membro
DARLAN RODRIGUES DE ARAÚJO - Membro
Art. 2º - Compete a Comissão Especial de Concurso Público, tomar
todas as providências necessárias para a realização do presente concurso público
obedecendo fielmente aos ordenamentos legais pertinentes acompanhando a
preparação, a execução e a finalização do certame.
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Art. 3º - Compete ao Presidente desta Comissão solicitar junto ao
Presidente da Câmara Municipal todos os recursos materiais, humanos e financeiros necessários
à execução do objetivo desta Portaria.
Art. 4º - A presente Comissão deverá fornecer todos os dados e
informações necessárias à empresa que vier a ser contratada para a realização do concurso
público, para que a mesma possa elaborar os editais para a abertura do certame.
Art. 5º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Sala das Sessões, em 15 de setembro de 2017.

AMARILDO APARECIDO CORREA
PRESIDENTE
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