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PORTARIA Nº. 104/2018 

 

“Institui Comissão Examinadora de 
Processo Seletivo Simplificado” 

 
 O Prefeito Municipal de Santana da Vargem, no uso das atribuições que lhe confere 

a Lei, e em especial o artigo 79, II, “a” e “b”, da Lei Orgânica do Município, e: 

 

Considerando a necessidade de seleção de pessoal para contratações 

temporárias, em caráter de urgência, visando atender à necessidade de 

excepcional interesse público; 

Considerando a necessidade de se desenvolver os serviços municipais prestados a 

toda população vargense, os quais dependem de profissionais para o seu 

desempenho; 

Considerando o compromisso formalizado, através do Ofício nº 289/2018 do 

Gabinete do Prefeito, com o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, no intuito 

de se garantir a transparência no ato de contratações temporárias; 

Considerando a necessidade de adequações e atualização no Plano de Cargos, 

Carreiras e Vencimentos dos servidores públicos do Município de Santana da 

Vargem, para posterior realização de Concurso Público; 

Considerando a necessidade de realização de Processo Seletivo Simplificado; 

 

 RESOLVE: 
 

 Art. 1º - Nomeia Comissão Examinadora de Processo Seletivo Simplificado para 

seleção de pessoal para contratações temporárias, em caráter de urgência, visando 

atender à necessidade de excepcional interesse público, integrada pelos servidores: 

 

Servidor CPF 
Edna Ozana Costa de Paula 035.443.616-39 
Tânia Mara Pereira Mendonça 678.765.366-20 
Márcia Helena de Paula Oliveira 524.887.136-00 

 

Parágrafo único – Fica a Comissão sob a presidência da servidora Sra. Edna Ozana 

Costa de Paula. 
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 Art. 2º - A Comissão Examinadora, ora constituída, organizará o Processo Seletivo 

Simplificado, respeitando a regulamentação geral do certame, as disposições legais em 

vigor, e tomará todas as providências necessárias à sua fiel execução e julgamento, nos 

prazos estipulados. 

 

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 Santana da Vargem - MG, 29 de novembro de 2018. 

 
 
 
 
 
 

RENATO TEODORO DA SILVA 
PREFEITO MUNICIPAL 

 


