PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DO ABAETÉ
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.296.657/0001-03

PORTARIA Nº 091/2.021
“Nomeia servidor público que menciona, em
razão de aprovação em concurso público de
provas e títulos, e dá outras providências...”
O Prefeito Municipal de Cedro do Abaeté-MG, no uso das atribuições legais que lhe
são conferidas pela Constituição Federal da República, Lei Orgânica Municipal – Artigo 79, incisos
VI e VIII – Lei Municipal nº 09/1995, Lei Complementar nº 030/2019 e os demais aplicáveis, e;
CONSIDERANDO a realização e homologação de concurso público de provas e
títulos, conforme o Edital nº 001/2.019 e Decreto Municipal nº 201/2.020, para provimento de
cargos na estrutura administrativa do Município;
CONSIDERANDO a aprovação dos candidatos às vagas existentes;
CONSIDERANDO a rigorosa observância à ordem de classificação dos candidatos
às vagas existentes nos cargos;
CONSIDERANDO a habilitação, bem como a apresentação dos aprovados ao pleito
das vagas, conforme dispõe a convocação pelo Decreto Municipal nº 164/2.021;
CONSIDERANDO a posse dos convocados pelos decretos anteriores e a preclusão
do prazo para atendimento aos ditos instrumentos anteriores, bem como a necessidade de dar-se
seguimento à convocação dos demais aprovados;
CONSIDERANDO por fim, o princípio da continuidade administrativa e a
necessidade de se manter ininterruptos os serviços públicos, com o correto provimento das vagas;
RESOLVE:
Art. 1º - Fica nomeada, ROSÂNGELA DE ARAÚJO, inscrita no CPF sob o
número 879.771.926-91, em razão de sua aprovação e classificação no concurso de provas e títulos,
para ocupar a vaga existente no cargo de AGENTE DE LIMPEZA PÚBLICA - GARI.
Art. 2º - A servidora, empossada conforme Termo de Posse nº 068/2.021, assume as
funções do cargo na presente data, tendo início seu estágio probatório.
Art. 3º - Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria entra em vigor na data
de sua publicação.
PUBLIQUE-SE...
CUMPRA-SE.
Cedro do Abaeté-MG, 01 de setembro de 2.021.
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