
PORTARIA Nº 18.327/2017

DISPÕE SOBRE A CONSTITUIÇÃO
DE COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
E ACOMPANHAMENTO DO
CONCURSO PÚBLICO A SER
REALIZADO PELA PREFEITURA
MUNICIPAL DE IBIRAÇU E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito do Município de Ibiraçu, Estado do Espírito Santo, usando
de suas atribuições legais, com fundamento disposto na Constituição Federal
de 1988 e Lei Orgânica Municipal e;

Considerando que o Município de Ibiraçu realizará concurso público
para o provimento de cargos efetivos necessários à operacionalização de
suas atividades e serviços;

Considerando que o Município de Ibiraçu, em razão da inexistência de
pessoal técnico especializado próprio para a realização do concurso,
selecionou, mediante o competente procedimento licitatório, empresa
qualificada para o planejamento, organização e realização do certame, tudo
nos termos da legislação vigente;

Considerando a necessidade de formalizar comissão específica do
Município de Ibiraçu para a fiscalização e acompanhamento de todos os atos
de execução do concurso público a serem efetuados pela Empresa
Consulplan Consultoria e Planejamento em Administração Pública LTDA;

RESOLVE:

Art. 1º. Fica instituída a Comissão de Fiscalização e Acompanhamento
do Concurso Público a ser realizado pela Prefeitura Municipal de Ibiraçu, sob
a responsabilidade da Empresa Consulplan Consultoria e Planejamento em
Administração Pública LTDA, composta por um representante da OAB e por
servidores efetivos:

I – Emilia Madeira – Presidente
II – Carolina Araujo Modenesi – Membro
III – Lucimar Antonio da Silva – Representante do SISMI
IV – Lívia Cipriano Dal Piaz – Representante da OAB

Art. 2º. A Comissão ora desempenhará suas atividades em conjunto
com a empresa responsável pela execução do planejamento, organização e
realização da seleção, fiscalizando e acompanhando todos os atos e
respondendo por sua aprovação, registrando em ata todas as ocorrências
relacionadas com a execução do serviço, determinando, quando for o caso,
as medidas necessárias á regularização de eventuais falhas.



Art. 3º. A Comissão, após a apresentação da minuta do edital de
Concurso Público deverá aprova-la e submetê-la ao Prefeito Municipal para
homologação, observando-se os prazos estabelecidos.

Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação,
revogadas as disposições em contrário, em especial a Portaria nº.
16.401/2015.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito do Município de Ibiraçu, em 14 de novembro de
2017.

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI
Prefeito Municipal

Registrada e Publicada na Secretaria Municipal de Administração em 14
de novembro de 2017.

LETICIA ROZINDO SARCINELLI PEREIRA
Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos


