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SECRETARIA MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO E
DESPORTO
PROCESSO
SELETIVO
SIMPLIFICADO PARA SUPRIR
AS
NECESSIDADES
DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO E CADASTRO DE
RESERVA - EDITAL Nº 001/2021
- A Prefeitura Municipal de ALTO
DO RODRIGUES/RN, no uso de
suas atribuições legais, faz saber
que, iniciará o PROCESSO

Imprensa Oficial do Município SELETIVO SIMPLIFICADO para
cargos de Profissionais do
Magistério,
por
prazo
determinado, visando atender às
necessidades
da
Secretaria
Municipal
de
Educação
e
Desporto e Cadatros de reserva.
CLÁUSULA I - DO CONTRATO
TEMPORÁRIO
–
1.1Os
candidatos
selecionados
no
Processo Seletivo Simplificado
serão chamados a ocupar as
vagas no município de Alto do
Rodrigues/RN, dentro do prazo de
validade do certame, de acordo
com a classificação obtida e as
necessidades
da
Secretaria
Municipal
de
Educação
e
Desporto 1.2 - Para fins de
contratação dos profissionais do
magistério (anexo I), os requisitos
de escolaridade aceitos serão
apenas em nível de Licenciatura
Plena, exceto para os cargos de
Auxiliar de Prefessor da Educação
Infantil e o cargo de Cuidador de
estudantes
com
Deficiência,
devendo estes estarem cursando
Licenciatura Plena em Pedagogia,
com curso reconhecido pelo MEC,
sendo vedada a contratação de
professores
com
título
de
graduação na modalidade de
Bacharelado. 1.3 - Não serão
aceitos,
no
momento
de
investidura
no
cargo
de
profissional
do
magistério,
candidatos que não comprovarem
a conclusão do
curso de
Licenciatura Plena, para o
exercício da função. 1.4 - Para os
cargos de Auxiliar de Professor de
Educação Infantil e Cuidador de
Estudantes com Deficiência serão
aceitos
documentos
que
comprovem estarem cursando
Licenciatura Plena no Curso de
Pedagogia. CLÁUSULA II REQUISITOS E CADASTRO DE
RESERVA
2.1
Serão
contratados
neste
Processo
Seletivo professores da Educação
Infantil, Auxiliar de Professor da
Educação Infantil, Cuidador para
estudantes
com
Deficiência,
Interprete/Tradutor de Libras,
Professor de Educação Especial,
Professor de Ensino Fundamental
- anos iniciais, anos finais e suas
respectivas
modalidades,
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obedecendo
aos
requisitos
exigidos neste Edital, descritos em
seus anexos I e III. 2.2- A
Secretaria Municipal de Educação
e Desporto proverá o cadastro de
reserva e poderá contratar os
candidatos
classificados
no
presente Edital, de acordo com as
necessidades e disponibilidade
orçamentária, obedecendo ao
critério
de
classificação.
CLÁUSULA
III
DOS
REQUISITOS EXIGIDOS PARA
PARTICIPAR - DO PROCESSO
SELETIVO SIMPLIFICADO - 3.1 Os candidatos que irão participar
deste
processo
estão
condicionados a: a) preencher a
ficha de inscrição e anexar a
documentação necessária no ato
da inscrição; b) ser brasileiro nato
ou naturalizado; c) ter, na data da
assinatura do contrato, a idade
mínima de 18 (dezoito) anos
completos; d) ser possuidor da
escolaridade e requisitos mínimos
exigidos pelo cargo; e) estar quite
com as obrigações eleitorais; f)
estar quite com as obrigações do
serviço militar quando se tratar de
candidato do sexo masculino.
CLÁUSULA
IV
DAS
INSCRIÇÕES 4.1 - As inscrições
serão
efetuadas
de modo,
exclusivamente, presencial na
sede da Secretaria Municipal de
Educação e Desporto. 4.2 - Antes
de efetuar a inscrição, o candidato
deverá tomar conhecimento do
disposto neste Edital e em seus
anexos, e certificar-se de que
preenche todos os requisitos
exigidos. 4.3 - A inscrição do
candidato
implicará
o
conhecimento e a expressa
aceitação
das
normas
e
condições estabelecidas neste
Edital, em relação às quais não
poderá alegar desconhecimento.
4.4 - Não haverá, sob qualquer
pretexto, inscrição provisória,
condicional
ou
com
documentação incompleta ou
extemporânea. 4.5 - O candidato
deverá concorrer somente para
um único cargo e etapa, conforme
discriminado nos Anexos III e IV
deste Edital, devendo indicá-lo no
Requerimento de Inscrição. 4.6 As inscrições para o Processo
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Seletivo
Simplificado
serão
realizadas na Sede da Secretaria
Municipal
de
Educação
e
Desporto, situada na Travessa
São João, nº 13, Centro, Alto do
Rodrigues/RN, no período de 28
a 30 de junho, das 08h00 às
12h00 e das 14h00 às 17h00,
conforme
estabelecido
no
Cronograma do Anexo V deste
Edital. NÃO SERÁ COBRADA
TAXA DE INSCRIÇÃO 4.7 - No
ato de inscrição, após o
preenchimento do Formulário
(ANEXO VI), o candidato deve
entregar em envelope lacrado
toda a documentação necessária
para
avaliação,
conforme
especificado no Anexo II do Edital.
4.7.1A
documentação
comprobatória para a Prova de
Títulos (Formação Acadêmica e
Experiência Profissional) que será
usada para avaliação deverá estar
anexada
ao
formulário de
inscrição
no
momento
do
preenchimento do mesmo.4.8 - O
candidato, caso convocado para
admissão, deverá apresentar
todos
os
originais
dos
documentos utilizados para a
Prova de Títulos. Em caso de não
comprovação dos documentos
originais ou de inconsistências
entre os documentos anexados no
ato da inscrição e os originais, o
candidato será eliminado do
certame. 4.9 - Com relação à
Formação
Acadêmica e
à
Experiência Profissional, somente
serão contabilizadas aquelas
realizadas anteriormente à data da
publicação deste Edital. 4.10 - A
declaração falsa ou inexata dos
dados constantes no Formulário
de Inscrição determinará o
cancelamento da inscrição e
anulação de todos os atos dela
decorrentes, em qualquer época,
sem prejuízo das sanções civis e
penais cabíveis. 4.11 As
informações
constantes
no
Formulário de Inscrição são de
inteira
responsabilidade
do
candidato,
eximindo-se
a
Secretaria Municipal de Educação
e Desporto de Alto do RodriguesRN de quaisquer atos ou fatos
decorrentes
de
informações
incorretas
fornecidas
pelo

Imprensa Oficial do Município candidato. 4.12- A inscrição do
candidato
implicará
o
conhecimento destas normas e o
compromisso de cumpri-las. 4.13
Em caso de convocação de todos
os candidatos selecionados para
uma determinada etapa, caso
surja
necessidade,
serão
convocados candidatos seguindo
a
ordem
de
classificação.
CLÁUSULA V - PROCESSO
SELETIVO SIMPLIFICADO 5.1O Processo Seletivo Simplificado
terá validade de 01 (um) ano, a
contar da data de homologação,
podendo ser prorrogado por igual
período. 5.2 - O contrato dos
Professores de todas as etapas e
modalidades,
Auxiliares
de
professores da Educação Infantil
e Cuidadores de estudante com
deficiência será efetivado com 30
(trinta) horas/aula semanais. A
remuneração para professor será
de R$ 2.254,26. Para Auxiliar de
professor de Educação Infantil e
Cuidador de Estudante com
Deficiência, a remuneração será
de R$ 1.300,00. 5.3 - O Processo
Seletivo
Simplificado
será
realizado
pela
Secretaria
Municipal
de
Educação
e
Desporto de Alto do RodriguesRN, mediante publicação no
Diário Oficial do Município da
Comissão do Processo Seletivo
Simplificado. CLÁUSULA VI DOS
CANDIDATOS
COM
DEFICIÊNCIA
6.1
Das
necessidades que venham a
surgir para cada cargo, 5% (cinco
por cento) serão providas na
forma do artigo 37, inciso VII, da
Constituição Federal; da Lei
Estadual nº. 7.943, de 05 de junho
de 2001; e do Decreto Federal nº.
3.298, de 20 de dezembro de
1999, que regulamentou a Lei nº.
7.853, de 24 de outubro de 1989;
e o art. 12 da Lei Complementar
Estadual nº. 122, de 30 de junho
de 1994, e Lei Federal nº. 8.112,
de 11 de dezembro de 1990. 6.2 Caso a aplicação do percentual de
que trata o subitem 6.1 deste
edital
resulte
em
número
fracionado, este deverá ser
elevado até o primeiro número
inteiro subsequente, desde que
não ultrapasse a 20% das
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necessidades que vierem a surgir,
nos termos do § 2° do artigo 5° da
Lei nº. 8.112, de 11 de dezembro
de 1990. 6.2 - - O candidato que
se declarar com deficiência,
resguardadas
as
condições
especiais previstas no Decreto nº.
3.298/99, e suas
alterações
posteriores,
participará
do
Processo Seletivo com igualdade
de condições com os demais
candidatos no que concerne à
avaliação e aos critérios de
aprovação exigida para todos os
demais candidatos. 6.3 - Para
concorrer a uma vaga para
determinada etapa, o candidato
deverá: a) no ato da inscrição,
declarar-se
pessoa
com
deficiência; b) o candidato que
não se declarar como candidato
com deficiência no ato de
inscrição não poderá concorrer a
tais vagas não sendo, portanto,
considerado
pessoa
com
deficiência e figurando assim na
concorrência ampla. 6.4 - Os
percentuais definidos no item 6.1
que não forem providas por falta
de candidatos com deficiência
aprovados serão preenchidos
pelos
demais
candidatos,
observada a ordem geral de
classificação
por
cargo.
CLÁUSULA VII - AVALIAÇÃO
DOS TÍTULO 7.1 - A seleção do
candidato será realizada em uma
única etapa, sendo constituída de
Prova de Títulos relativos à
Formação
Acadêmica e
à
Experiência Profissional, com
caráter
classificatório,
obedecendo
aos
critérios
estabelecidos no Anexo II deste
Edital. 7.2 - Serão considerados
apenas os títulos discriminados no
Anexo II deste Edital (Tabela de
Títulos), sendo desconsiderados
os de carga horária inferior a 100
(cem) horas. 7.3 - Os diplomas,
certificados e certidões de
conclusão de cursos, inclusive de
Mestrado e Doutorado, serão
considerados apenas quando
expedidos por instituições de
ensino superior reconhecida pelo
MEC e observadas às normas que
lhes regem a validade, dentre as
quais, se for o caso, as pertinentes
ao respectivo registro. 7.4 - Não
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valerão como títulos os diplomas
de formação inicial específica na
área concorrida pelo candidato,
assim como aqueles essenciais
para o provimento do cargo, que
inclusive poderá ser Certidão de
Conclusão do Curso. 7.5 Somente serão aceitos os títulos
apresentados nos quais constem
o início e o término do período
declarado, assim como a carga
horária, quando for o caso. 7.6 Os títulos emitidos por via
eletrônica devem conter um
código para verificação de
autenticidade
online,
sendo
desconsiderado, na contagem de
pontos, se não apresentar tal
campo. 7.7 - Nenhum título poderá
ser avaliado em 2 (duas)
categorias, prevalecendo aquela
que lhe somar mais pontos até o
limite máximo de pontuação da
tabela constante no Anexo II, ou
seja, os títulos excedentes não
contabilizarão pontos em outra
categoria. 7.8 - Somente serão
avaliados os títulos que estiverem
de acordo com o especificado
neste Edital. 7.9 - A atribuição de
pontos para a prova de títulos
obedecerá aos critérios definidos
no Anexo II deste Edital.
CLÁUSULA
VIII
DA
CLASSIFICAÇÃO
E
DOS
RECURSOS 8.1 - O Resultado
Final deste Processo Seletivo
Simplificado será aferido pela
somatória dos pontos obtidos na
Pontuação de Títulos do Anexo II
deste Edital. 8.2 - Nos casos de
empate na classificação, o
desempate obedecerá a seguinte
ordem de prioridade: a) maior
titulação; b) maior tempo de
serviço prestado na função
docente; c) idade, prevalecendo o
(a)
com
mais
idade;
d)
Comprovação de participação de
Conselhos. 8.3 - O Resultado
Final do Processo Seletivo
Simplificado será divulgado no
Diário Oficial do Município, bem
como será afixado no mural da
Sede da Secretaria Municipal de
Educação e Desporto. 8.4 - Será
emanada relação específica de
classificação dos candidatos com
deficiência,
cujos
nomes,
figurarão também na lista de

Imprensa Oficial do Município classificação correspondente ao
cadastro de ampla concorrência.
CLÁUSULA IX - DOS RECURSO
9.1 - Caberá interposição de
recurso fundamentado contra o
Resultado Preliminar do Processo
Seletivo Simplificado no prazo
estabelecido no Cronograma
(Anexo V) deste Edital, contra a
pontuação atribuída aos Títulos
apresentados
(Formação
Acadêmica
e
Experiência
Profissional), desde que se refira a
erro de cálculo dos pontos. 9.2 Os recursos mencionados no item
9.1 deste Edital deverão ser
protocolados exclusivamente na
Sede da Secretaria Municipal de
Educação e Desporto no prazo
estabelecido no Cronograma
(Anexo V) deste Edital. 9.3 - Não
será aceito o recurso interposto
por via diversa se: a) estiverem
em
desacordo
com
as
especificações contidas neste
capítulo; b) estiverem fora do
prazo estabelecido;
c) se
configurem em desrespeito à
Secretaria Municipal de Educação
e Desporto ou a quaisquer outros
indivíduos
ou
instituições
envolvidas
neste
Processo
Seletivo. 9.4 - A decisão relativa
ao deferimento ou indeferimento
do recurso será publicada no
mural de avisos da Secretaria
Municipal
de
Educação
e
Desporto. 9.5- Após a publicação
oficial de que trata o item 9.4 deste
Edital, a fundamentação da
decisão quanto ao indeferimento
ficará disponível para consulta e
conhecimento do candidato. 9.6 A decisão de que trata os itens 9.3
e 9.4 deste Edital terá caráter
definitivo e não será objeto de
reexame.CLÁUSULA X
- DA
HOMOLOGAÇÃO
10.1O
resultado oficial final do Processo
Seletivo Simplificado, encerradas
todas as etapas, será divulgado
no máximo até o dia 16/07/2021
no Diário Oficial do Município. 10.2
- A relação será elaborada na
ordem decrescente do somatório
de
pontos
obtidos
pelos
concorrentes, em listagem geral e
específica por etapa e cargo. 10.3
- A homologação do Processo
Seletivo Simplificado dar-se-á
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após encerradas todas as etapas
do certame, por meio de Portaria
expedida pela Administração
Municipal. CLÁUSULA XI - DA
CONTRATAÇÃO
11.1A
chamada dos selecionados para
ocupar as vagas que vierem a
surgir
será
efetuada
pela
Secretaria Municipal de Educação
e Desporto, de acordo com a lista
de classificação, em regime de
designação temporária para o ano
letivo de 2021. 11.2- No momento
da contratação, o candidato não
poderá possuir vínculos com
outros órgãos ou com a própria
Administração
que
possam
caracterizar acúmulo de cargos,
em
conformidade
com
a
Legislação Vigente - incisos XVI,
XVII e § 10 do art. 37 da
Constituição Federal, alteradas
pela Emenda Constitucional nº
20/98, como ainda, ocupar cargo
comissionado na administração
pública municipal, estadual ou
federal. O descumprimento deste
acarretará automaticamente a
eliminação do candidato. 11.3 - O
candidato selecionado deverá
submeter-se à necessidade da
Secretaria Municipal de Educação
e Desporto no que se refere à
Instituição Escolar, horário e/ou
turno de trabalho. 11.4- A
dispensa do ocupante de função,
mediante designação temporária
dar-se-á
automaticamente
quando expirado o prazo, ao
cessar o motivo da designação, a
pedido do interessado, a critério
da autoridade competente por
conveniência da administração ou
o profissional que: a) obtiver 03
(três)
faltas
mensais
sem
justificativa; b) faltar 02 (dois)
planejamentos,
reuniões
de
conselhos de classe, formações
continuadas
e
reuniões
pedagógicas; c) atraso na entrega
das documentações bimestrais à
escola; d) obtiver média inferior a
70 no monitoramento semestral
realizado
pela
Comissão
Organizadora
do
Processo
Seletivo Simplificado, com o
auxílio da direção e coordenação
pedagógica da instituição, e
participação
do
contratado,
conforme instrumental avaliativo
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constante no anexo VII deste
edital. 11.5 - Os documentos
necessários para contratação são:
carteira de reservista (para os
candidatos do sexo masculino),
RG,
CPF,
CTPS,
n° de
PIS/PASEP,
Título
Eleitoral,
Comprovante de Residência,
Dados Bancários - Banco do
Brasil, Título de Graduação –
Licenciatura,
Certidões
de
Antecedentes Criminais Estadual
e
Federal.
Todos
esses
documentos
deverão
ser
apresentados no ato da efetivação
da contratação, em 2 (duas) vias
acompanhadas pelos originais,
sob pena do candidato perder sua
classificação.11.6 - No ato da
contratação será exigido do
candidato
selecionado,
declaração de que não tem outro
vínculo com o serviço público da
administração direta ou indireta,
em qualquer dos seus segmentos,
conforme
disposto
na
Constituição Federal, salvo os
casos previstos em Lei. 11.7 - Se
o candidato não se apresentar
dentro do período previsto, para o
cargo a que concorreu, com todos
os documentos necessários para
contratação, será considerado
desistente, sendo reconhecida a
sua desclassificação. 11.8- Será
excluído, por esta secretaria, o
candidato que: declarar na ficha
de inscrição qualquer informação
não condizente com a sua
realidade,
ou
caso,
esteja
contrariando as normas do
presente Edital. 11.9 - O candidato
que não preencher os requisitos
legais exigidos para o contrato,
será preterido em favor de outro,
cuja classificação lhe seja
imediatamente inferior. 11.10- Os
candidatos selecionados serão
convocados
através
de
publicação em Diário Oficial do
Município, os quais deverão se
apresentar no prazo de 3 (três)

Imprensa Oficial do Município dias úteis, contados a partir da
publicação com a documentação
necessária
para
a
devida
contratação,
e
não
sendo
realizada a referida apresentação
no
prazo
acima
previsto,
acarretará ao candidato sua
desclassificação. 11.11- No ato da
contratação, o profissional deverá
fornecer à Prefeitura Municipal de
Alto do Rodrigues/RN todos os
documentos que lhe forem
solicitados, conforme item 11.5
deste edital. 11.12- A Prefeitura
Municipal
de
Alto
do
Rodrigues/RN
não
garantirá
transporte
aos
candidatos
aprovados e convocados para
exercerem suas atividades no
local de trabalho. CLÁUSULA XII DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 12.1
- O Processo Seletivo Simplificado
será coordenado e acompanhado
pela Comissão Organizadora, por
prazo determinado, nomeada pelo
Prefeito Municipal de Alto do
Rodrigues/RN, através da Portaria
nº 596 de 16 de junho de 2021.
12.2 - A Comissão coordenará os
trabalhos e dirimirá os casos
omissos por ventura existentes,
cabendo à contratada, a criação
dos
instrumentos
técnicos
necessários à inscrição, seleção e
divulgação dos resultados, além
de todos os comunicados que se
fizerem necessários. 12.3 - A
publicação do resultado final do
processo seletivo será feita
sempre pela ordem decrescente
da nota obtida. O resultado final
do Processo Seletivo Simplificado
será homologado pelo Prefeito
Municipal. 12.4 - Os candidatos
selecionados serão convocados
para a contratação temporária no
cargo, sendo-lhes assegurado o
direito subjetivo de contratação
até o fim do prazo de validade do
certame, a qual, quando ocorrer,
obedecerá
rigorosamente
à
ordem de classificação. 12.5 - A
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inexatidão das afirmativas, a não
apresentação ou a irregularidade
de documentos, ainda que
verificadas
posteriormente,
eliminará o candidato do Processo
Seletivo Simplificado, anulandose todos os atos decorrentes da
inscrição, sem prejuízo das
sanções penais aplicáveis à
falsidade de declaração. 12.6- A
validade desse Processo Seletivo
Simplificado é de 01(um) ano,
contados da data de sua
homologação,
podendo
ser
prorrogada uma vez, por igual
período. 12.7 - A inscrição
implicará, por parte do candidato,
conhecimento e aceitação das
normas contidas neste Edital. 12.8
- A organização, aplicação e
avaliação dos títulos ficarão
exclusivamente a cargo da
Comissão Organizadora. Os itens
deste Edital poderão sofrer
eventuais
alterações,
atualizações
ou
acréscimos,
enquanto não consumada a
providência ou evento que lhes
disser respeito, circunstância que
será mencionada em Edital ou
aviso publicado. 12.9 - O
Município
de
Alto
do
Rodrigues/RN e a Secretaria
Municipal
de
Educação
e
Desporto
se
eximem
das
despesas
com
viagens
e
hospedagens dos candidatos em
quaisquer das fases do certame
seletivo, mesmo quando alteradas
datas previstas no cronograma
inicial. 12.10 Quaisquer alterações
nas regras fixadas neste Edital só
poderão ser feitas por meio de
Edital de retificação. 12.11- Todos
os casos omissos ou duvidosos
que
não
tenham
sido
expressamente
previstos
no
presente Edital serão resolvidos
pela Comissão Organizadora e
Avaliadora do certame.
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FÉRIAS
- PORTARIA Nº
014/2021 - A Secretária Municipal
de Educação e Desporto, no uso
das atribuições que lhe são
conferidas pela Lei Orgânica do
Município
de
Alto
do
Rodrigues/RN e pelo Regime
Jurídico Único dos Servidores
Públicos Municipal. R E S O L V E:
Artigo 1º - CONCEDER a (o)
servidor
(a)
FRANCISCO
RODRIGUES
FERNANDES
FILHO, matricula nº. 31123313-3,
ocupante do cargo de Vigia, lotado
(a) na Secretaria Municipal de
Educação e Desporto, Férias de
30 (trinta) dias, referente ao ano
de 2019, para serem gozadas
durante o período de 08/06/2021 a
07/07/2021, efetuando-se as

Imprensa Oficial do Município -

____________________________
devidas anotações em sua ficha
cadastral, de acordo com a
legislação em vigor. Artigo 2º Esta Portaria entrará em vigor na
data da sua publicação, sendo
revogadas as disposições em
contrário.
REGISTRE-SE.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE:
Gabinete da Secretária Municipal
de Educação e Desporto da
Prefeitura Municipal de Alto do
Rodrigues-RN, em 16 de junho de
2021. Francisca Irani Cunha de
Souza - Secretária Municipal de
Educação
e
Desporto.
___________________________
LICENÇA PRÊMIO PORTARIA
Nº
015/2021
A
Secretária
Municipal
de
Educação
e
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Desporto, no uso das atribuições
que lhe são conferidas pela Lei
Orgânica do Município de Alto do
Rodrigues/RN e pelo Regime
Jurídico Único dos Servidores
Públicos Municipal. R E S O L V E:
Artigo 1º - CONCEDER a (o)
servidor (a) MARIA DA PAZ DA
CUNHA, matricula nº. 1335-6,
ocupante do cargo de Professora,
lotado (a) na Secretaria Municipal
de Educação e Desporto, Licença
Prêmio de 02 (dois) meses,
referente aos anos de 2007 a
2012, para serem gozadas
durante o período de 13/04/2021 a
12/06/2021, efetuando-se as
devidas anotações em sua ficha
cadastral, de acordo com a
legislação em vigor. Artigo 2º -
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Esta Portaria entrará em vigor na
data da sua publicação, sendo
revogadas as disposições em
contrário.
REGISTRE-SE.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE:
Gabinete da Secretária Municipal
de Educação e Desporto da
Prefeitura Municipal de Alto do
Rodrigues-RN, em 16 de junho
2021. Francisca Irani Cunha de
Souza Secretária Municipal de
Educação
e
Desporto.
___________________________
SECRETARIA MUNICIPAL
DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
SEM MATÉRIA NESTA EDIÇÃO

_________________________
COMISSÃO PERMANENTE
DE LICITAÇÃO
SEM MATÉRIA NESTA EDIÇÃO
___________________________
SECRETARIA MUNICIPAL
DE FINANÇAS
SEM MATÉRIA NESTA EDIÇÃO
___________________________
SECRETARIA MUNICIPAL
DE URBANISMO E MEIO
AMBIENTE
SEM MATÉRIA NESTA EDIÇÃO

________________________
SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO E
PLANEJAMENTO

PORTARIA N° 603/2021 –
SECADMPLAN, DE 23 DE
JUNHO DE 2021. O PREFEITO
MUNICIPAL DE ALTO DO

Imprensa Oficial do Município RODRIGUES, no uso de suas
atribuições legais e tendo em vista
o que dispõe a alínea “a”, do inciso
II, do Art. 89, da Lei orgânica do
Município, RESOLVE: I –Nomear
SILMARIA
MELO
DO
NASCIMENTO,
CPF.
048.978.324-46,
RG
002.963.512– SSP/RN, no cargo
de
ENCARREGADO
DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE. II – Esta portaria entra
em vigor na data de sua
publicação. Retroagindo seus
efeitos para 01 de junho de 2021.
Dê-se ciência, publique-se nos
locais de costume e cumpra-se.
ALTO DO RODRIGUES/RN, 23
DE JUNHO DE 2021. NIXON DA
SILVA
BARACHO
Prefeito
MABEL MAYAME FILGUEIRA
DE MOURA SILVA Secretária
Municipal de Administração e
planejamento
___________________________
PORTARIA N° 604/2021 –
SECADMPLAN, DE 23 DE
JUNHO DE 2021. O PREFEITO
MUNICIPAL DE ALTO DO
RODRIGUES, no uso de suas
atribuições legais e tendo em vista
o que dispõe a alínea “a”, do inciso
II, do Art. 89, da Lei orgânica do
Município, RESOLVE: I –Nomear
LUIZA DANIELLY PEREIRA DE
SOUZA, CPF. 079.836.274-08,
RG 002.728.789– SSP/RN, no
cargo de ENCARREGADO DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE. II – Esta portaria entra
em vigor na data de sua
publicação. Retroagindo seus
efeitos para 01 de junho de 2021.
Dê-se ciência, publique-se nos
locais de costume e cumpra-se.
ALTO DO RODRIGUES/RN, 23
DE JUNHO DE 2021. NIXON DA
SILVA BARACHO - Prefeito
MABEL MAYAME FILGUEIRA
DE MOURA SILVA - Secretária
Municipal de Administração e
planejamento
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______________________________
SECRETARIA MUNICIPAL
DE COMUNICACAO
SEM MATÉRIA NESTA EDIÇÃO
_____________________________
OUTRAS ENTIDADES
SEM MATÉRIA NESTA EDIÇÃO
___________________________
PODER LEGISLATIVO
SEM MATÉRIA NESTA EDIÇÃO
____________________________
PODER JUDICIÁRIO
SEM MATÉRIA NESTA EDIÇÃO
___________________________
IMPRENSA OFICIAL DO
MUNICÍPIO EXPEDIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE
ALTO DO RODRIGUES
Prefeito Nixon da Silva Baracho
SECRETARIO MUNICIPAL DE
COMUNICAÇÃO
Abelardo Rodrigues Neto
ENDEREÇO DO IMPRENSA
OFICIAL
José Ferreira das Neves, nº 137
– centro – Alto do Rodrigues –
RN

______________________________________________________________________________

