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no uso de suas atribuições legais,

COI\SlD.:iil\NDü;, iiriÍjüírÍincia de se incentivar e criar
mecanismos para ampliar a olcrta cic rrii;-de'rrbra quallficada no município de
Doutor Ulysses;

CONSiilEllAl\DC ;r ií'rtünÇão do município de desenvolver
programas de estágio no murricíi:io de Dcrircrr Ui1,55s5
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Art, t" - i\orrrear cuinissaio responsável
administrativa de Processo PúiLiico de Seieção de Estagiários,
a ba ixo:

pela condução
conforme tabela
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Art. 2'- Par.i conctueir os r,laL;iiiros desta comissão fica nomeado
como presidente o servidor Claudinei l(cci<;

Art. 3' - São "rtrrbuiç;oes üLr cüífiissão ora nomeada:
l- Analisar r-'s p;eciitius clr. inscrição, bem como se estes atendem

as especificações do Ecjitai;

ll - Julgar üs 6;eclicics ic irrs,:rição, deferindo aqueles que se

enquadram conl as especificações do edirai cic,rcgulamentação e indeferindo aqueles
que não se enquadram;

lll - Analisar ;..,s ri,"L.,iti:; ;ipr,rr:,ililt:icios pelos candidatos, que tiveram
suas inscrições Oeferidas, para irontLiaÍ l:r ;jiu\3 ,JÉr títulos, elaborando o Edital de
classificação, de acordo cont a riota obtida iiür' c;iria candidato;

NOIVIE CARGO

Luciane da Silva Fitz Professor
Adriana Bestel Professor
Claudinei l(ocl< Professor
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lV - Analisar e julg;ar üs rccuísüs apresentados pelos candidatos
em cada uma das fases do certariie ;

V * Elaborar dr:rn;iis rir-üj LiLre 5ü lizerem a regular tramitação do
presente certarfle;

Vl * ConsLrlriii"sernllre LjLrJ ti\iclrtrn dúvidas, a Procuradoria Geral
do IVlunicÍpio e a Controladoríar üeral dü iViui,icípiu;

Vll Subrneter a aprcLt;.i!a1o cio chefe do poder executivo o
resultado final do certame, p;lí'ü riuLr rsIr i,{-]:):,:i rlrnitir o edital de homologação do
resultado final;

Art. 4" - /\s especificaçõt: ri.:s vagas, as formas de seleção e

demais informações são as const.rriIes rro i:clii;il c1e ílegulamentação do Certame;

Art.5'- Esta portari:i ernir-:i errt r,,igor na presente data, revogadas
as disposições em contrário.

Edifíciu cla írrríciti-rr-li i'u,'iuiiiiuip.;i cje Doutor Ulysses, Gabinete do
Senhor Prefeito lVlunicipal, er-n 24 cic. /{gustu se''zü?.1"
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