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PORTARIA Nº. 847, de 11 de novembro de 2019. 

 

“Institui e nomeia   Comissão Especial do Processo 

Seletivo Simplificado nº 002/SMAS/2019, da 

Secretaria Municipal de Assistência Social ”. 

O Prefeito do Município de Mantena, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais 

e, 

CONSIDERANDO a necessidade de promover as contratações necessárias e regular no 

desenvolvimento dos serviços prestados pela secretaria Municipal de Assistência Social; 

CONSIDERANDO o princípio da legalidade, da publicidade, da moralidade, da impessoalidade 

e da eficiência, conforme artigo 37, caput, da   Constituição Federal, 

CONSIDERANDO o que predispõe a Norma Operacional Básica de Direitos Humanos do 

SUAS (NOB-RHSUAS/2005), que orienta os Gestores a comporem as equipes de referência dos 

serviços tipificados, com servidores efetivos; 

CONSIDERANDO o entendimento firmado pelo TCU, pelo Acórdão nº 428/2018, por sua 2ª 

Câmara, de que o Fundo Nacional de Assistência Social, acompanhe a regularidade das 

admissões e contratações de pessoal para compor as equipes de referências para os serviços por 

ele administrados; 

CONSIDERANDO, por fim a necessidade de realizar a contratação de excepcional interesse 

público no quadro dos servidores da Secretaria Municipal de Assistência Social, contemplados 

na Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS, prevista na Constituição Federal Brasileira de 

1988 em seus Artigos 194, 195, 203 e 204, fazendo parte do tripé da Seguridade Social, 

R E S O L V E: 

Art. 1º Fica instituída a Comissão Especial do Processo Seletivo Simplificado nº 

002/SMAS/2019, no âmbito do Município, para organizar, coordenar, executar e contribuir com 

os trabalhos necessários à realização do Processo Seletivo Simplificado, com o objetivo de 

seleção de candidatos aos diversos cargos oferecidos através da Secretaria Municipal de 

Assistência Social, conforme Edital a ser publicado. 

Art. 2º  À Comissão Especial deste Processo Seletivo, compete promover todas as atividades 

necessárias a seleção de pessoal em conformidade com os critérios estabelecidos em Edital. 

Art. 3º Caberá à Comissão Especial deste Processo Seletivo - 2019, julgar analisar e responder 

qualquer dúvida expressamente surgida e julgar os recursos porventura interpostos, coordenando 

as atividades necessárias ao bom andamento do Processo Seletivo. 
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§1 º. A Comissão Especial é soberana e tem total autonomia para deliberar sobre todos os 

aspectos não previstos no Edital de Processo Seletivo. 

§2º.  A Comissão somente poderá funcionar com a maioria absoluta de seus membros, cujas 

decisões serão tomadas por maioria simples de voto, cabendo ao presidente o voto de desempate, 

quando necessário, sendo este escolhido entre eles. 

Art. 4º  Ficam nomeados os seguintes servidores, para   compor a Comissão Especial do Processo 

Seletivo nº 002/SMAS/ 2019: 

 I –  Ladyjane Caetano Moraes 

II -  Giszelda Khenia de Oliveira 

III – Laucenir Alves de Souza e Faria 

IV -  Jairo Emmerick;   

Art. 5º.  A Comissão Especial criada por esta Portaria deverá ser imediatamente notificada para 

iniciar seus trabalhos, elegendo seu presidente e secretário. 

Art. 6º. Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria entra em vigor na data de sua 

publicação. 

Feita às comunicações legais. 

Registre-se e publique-se. 

Prefeitura Municipal de Mantena (MG), aos 11 (onze) dias do mês de novembro de 2019, 76° 

de Emancipação Política. 
 

 

 
 

João Rufino Sobrinho 

Prefeito Municipal 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registro fls. 77 Livro Mecanizado nº 01/2019. 
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