
 

 

Praça Frei Mathias d
CEP: 84970

 

Súmula:
01/2016.

O Prefeito Municipal de Santana do Itararé, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no 
artigo 34, da Lei Municipal n° 029/2003 
 

RESOLVE: 
 

Artigo1° -   Nomear Gleice Tais dos Santos
12.429.373-1-SSP/PR, para o cargo  
Edital 01/2016. 

Artigo 2° - Nos termos    do   art. 36   da   Lei  Municipal n° 029/2003,  a   posse  deverá   ocorrer   no   
prazo  de  30 (trinta)  dias, contados a  partir  do  primeiro dia útil à data de publicação do ato de 
provimento. 
 

Artigo 3° -Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura.
 

Santana do Itararé, 13de abril

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretaria Municipal de Administração 
 

athias de Gênova, 184–  Centro  –  Fone: (43) 3526-1458
CEP: 84970-000–  Santana do Itararé  -  PR 

www.santanadoitarare.pr.gov.br 

PORTARIA N° 161 / 2017 

Súmula:NOMEA  servidora aprovada  no Concurso Público     nº  
01/2016. 

O Prefeito Municipal de Santana do Itararé, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no 
icipal n° 029/2003 -Estatuto dos Servidores Públicos Municipais,

Gleice Tais dos Santos,portadora da cédula de identidade  RG  sob nº  
, para o cargo  de Gari, após aprovação em concurso público promovido pe

termos    do   art. 36   da   Lei  Municipal n° 029/2003,  a   posse  deverá   ocorrer   no   
prazo  de  30 (trinta)  dias, contados a  partir  do  primeiro dia útil à data de publicação do ato de 

sta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura. 

abril de2017. 

JOAS FERRAZ MICHETTI 
PREFEITO MUNICIPAL 
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NOMEA  servidora aprovada  no Concurso Público     nº  

O Prefeito Municipal de Santana do Itararé, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no 
dos Servidores Públicos Municipais, 

,portadora da cédula de identidade  RG  sob nº  
, após aprovação em concurso público promovido pelo 

termos    do   art. 36   da   Lei  Municipal n° 029/2003,  a   posse  deverá   ocorrer   no   
prazo  de  30 (trinta)  dias, contados a  partir  do  primeiro dia útil à data de publicação do ato de 


