MUNICÍPIO DE EQUADOR-RN
PREFEITURA MUNICIPAL DE EQUADOR
GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 180/2021, DE 4 DE OUTUBRO DE 2021
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE EQUADOR, Estado do Rio
Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais que lhe confere os incisos III e VIII do art.
64º, da Lei Orgânica do Município, e
CONSIDERANDO a necessidade de contratação de pessoal para atender às necessidades temporárias de excepcional interesse público, mediante contrato de caráter público,
sob o regime especial de direito administrativo, nos termos do que dispõe o artigo 37, inciso IX
da Constituição da República;
CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 725, de 16 de agosto de 2021, e a Lei Municipal nº 728, de 27 de agosto de 2021, que tratam sobre a autorização e realização do Processo
Seletivo Simplificado para contratação por tempo determinado para atender à necessidade
temporária de excepcional interesse público”;
RESOLVE:
Art. 1º. Fica instituída a Comissão Especial encarregada de supervisionar e acompanhar o Processo Seletivo Simplificado, para contratar, por tempo determinado, para atender
a necessidade temporária de excepcional interesse público do município de Equador-RN, composta pelos seguintes servidores do quadro permanente:
I - Ana Etelvina Neta de Araújo, matrícula nº 00371, servidor efetivo;
II - Alília Maria de Lima Medeiros, matrícula nº 00554, servidor efetivo;
III - Helisson Souza dos Santos, matrícula nº 00736, servidor efetivo;
IV - André Luiz de Melo Carneiro, matrícula nº 00602, servidor comissionado;
V - Ramon Henrique Nunes, matrícula nº 00597, secretário geral do gabinete.
Art. 2º. Todo o processo de execução do processo seletivo está direcionado à
banca organizadora, FUNCERN, não competindo à comissão participar de forma direta no processo de seleção.
Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, e ficam revogadas as disposições em contrário.
Publique-se; cumpra-se; dê-se ciência.
Equador-RN, 4 de outubro de 2021.
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