
 

 

Praça Frei Mathias d
CEP: 84970

O Senhor JOSÉ DE JESUS IZAC
Estado do Paraná, no uso de suas atribuições 

RESOLVE:                   

Artigo 1º- CONTRATAR
Srª. CLAUDILENE DE OLIVEIRA
33.522.010-1-SSP/SP, para exercer o cargo de 
Municipal,  visto que o nº de servidores efetivos nesse cargo é escasso, e a quantidade de 
ruas calçadas aumentou consideravelmente, e não há concurso vigente para convocar 
candidatos habilitados para gari
2016 e término em 31 de março 

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação, com 
efeitos retroativos a 06 de janeiro

Artigo 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Santana do Itararé, 12 de  j
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PORTARIA Nº 017  / 2016 

                      

JOSÉ DE JESUS IZAC, Prefeito Municipal de Santana do Itararé, 
Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei,

                   

CONTRATAR   em caráter emergencial e por prazo determinado,  
CLAUDILENE DE OLIVEIRA ,  portadora  da  cédula de identidade  RG nº 

P, para exercer o cargo de Gari no âmbito da Administração Pública 
o nº de servidores efetivos nesse cargo é escasso, e a quantidade de 

ruas calçadas aumentou consideravelmente, e não há concurso vigente para convocar 
candidatos habilitados para gari, o presente contrato terá início em 

março  de 2016, conforme contrato emergencial nº 00

Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação, com 
aneiro de 2016. 

se as disposições em contrário.               

de  janeiro  de 2016. 

JOSE DE JESUS IZAC 
PREFEITO MUNICIPAL 

1458 

, Prefeito Municipal de Santana do Itararé, 
que lhe são conferidas por lei,                       

em caráter emergencial e por prazo determinado,  a 
da  cédula de identidade  RG nº 

da Administração Pública 
o nº de servidores efetivos nesse cargo é escasso, e a quantidade de 

ruas calçadas aumentou consideravelmente, e não há concurso vigente para convocar 
início em 06 de janeiro  de 

, conforme contrato emergencial nº 004 /2016.  

Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação, com 

 


