PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDORINHA
Rua José Gomes de Araújo, S/N – Centro – Andorinha - BA
CNPJ: 16.448.870/0001-68

PORTARIA Nº 34/2013
De 27 de dezembro de 2013

“Nomeia

Comissão

destinada

ao

recebimento da documentação alusiva às
posses dos aprovados no Concurso Público
de que trata o Edital nº 001/2013 e dá outras
providências.”

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ANDORINHA, ESTADO DA
BAHIA, no uso de uma de suas atribuições legais e CONSIDERANDO o resultado
do Concurso Público de Provas e Títulos de que trata o Edital nº 001/2013, com
homologação respectiva operada através do Decreto nº 707 /2013, instaura a
presente Portaria com as seguintes determinações:

Art. 1º – Para o fim de atender aos candidatos aprovados no
Concurso Público de que trata o Edital nº 001/2013, com recebimento da
documentação relacionada na Convocação operada através do Edital publicado no
Diário Oficial dos Municípios edição do dia 06/12/2013, ficam nomeados os
servidores abaixo nominados para compor a Comissão respectiva:

1 – Regivaldo Gomes de Araujo, exercente do cargo de “Secretário
de Cultura e Desporto”, para o munus de Presidente da Comissão;

2 – Rosimeire Pascoal da Silva, exercente do cargo de “Diretora de
Departamento de Esportes, na Secretaria Municipal de Cultura e Desporto”, para o
munus de Secretária (a) da Comissão;
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3 – Aline Saionara Ferreira Guimarães Barreto, exercente do cargo
de “Oficineira de Artesanato, na Secretaria de Assistência Social - CRAS”, para
Membro da Comissão.

Art. 2º – Além do atendimento e recebimento da documentação
elencada no Edital de Convocação acima reportado, à Comissão ora nomeada
incumbe, também, a tarefa de encaminhar os candidatos aprovados para os exames
de saúde pré-admissionais.

Art. 3º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, com
posterior publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Andorinha-BA, em 27 de
dezembro de 2013.

JOSÉ RODRIGUES GUIMARÃES FILHO
Prefeito Municipal
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