
PORTARIA N2 049, DE 29 DE AGOSTO DE 2019. 

DispOe a respeito da nomeacao e 
convocacao de candidatos 
aprovados no Concurso Püblico n° 
01/2018, Edital no 01/2018, para 
provimento de Cargo Efetivo de 
Auxiliar de Servicos, do quadro de 
servidores da Càmara Municipal de 
Salinas - MG, e dá outras 
providéncias. 

A Presidente da Câmara Municipal de Salinas, no uso de suas 

atribuiçOes legais, nos termos do Artigo 46 "caput" c/c inciso VII do Regimento 

Interno da Câmara e de acordo corn o disposto no item 9.1 do Edital de Concurso 

Püblico n 2 1/2018; 

CONSIDERANDO as disposiçOes constantes do artigo 37, inciso II, da 

Constituiçao Federal e do artigo 39 § 1 2  da Lei Orgânica Municipal; 

CONSIDERANDO o resultado final do Concurso Püblico/Edital n 2  

01/2018, homologado pela Portaria n 2  026 de 06 de Maio de 2019, da Câmara 

Municipal de Salinas; 

RESOLVE: 

Art. 1 1  Nomear em caráter efetivo as candidatas abaixo relacionadas, 

aprovadas no Concurso PUblico n2  01/2018, Edital 01/2018, do Poder Legisiativo 

Municipal de Salinas, em virtude da Homologaçao de seu resultado pela Portaria n 2  

026 de 06 de Maio de 2019, obedecida a ordem de classificaçao, consoante o 

seguinte quadro geral: 

Classif. Nome Cargo 

1 Fernanda Gusmão de Olveira Auxiiarde Serviços 

2 Maria Aparecida Alves de Almeida Brito 	
_T  

Auxiliar de Servicos 
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Art. 22  As candidatas nomeadas, na forma do artigo 1,  ficam desde 

jà convocados para tomarem posse no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do 

recebimento de oficio que encaminha a presente Portaria, iniciando o exercIcio de 

suas funcOes, tendo em vista que já preencheram corretamente a entrega de 

documentos solicitados e declararam interesse pelas vagas. 

Art. 32  0 näo comparecimento da(s) candidata(s) nomeada(s), no 

prazo estabelecido no artigo anterior, ou a nao apresentacao de justificativa 

implica, automaticamente, na nulidade de sua nomeaçao, corn a perda dos direitos 

decorrentes daquela. 

Art. 42  Além da divulgacao no sItio eletrônico da Câmara Municipal de 

Salinas, a relacao dos convocados de que trata o artigo 10  será enviada para cada 

convocada individualmente. 

Art. 52° - A candidata nomeada e empossada submeter-se-á a Lei 

Cornplementar 007 de 20 setembro de 2006, ao Estatuto dos Servidores PUblicos 

do MunicIpio de Salinas e demais Leis e Regulamentos rnunicipais em vigor no 

Municipio de Salinas, inclusive quanto as atribuicoes e vencimentos. 

Art. 62 - A presente Portaria entra em vigor na data de sua 

publicacao. 

Câmara Municipal de Salinas - MG, 29 de Agosto de 2019. 

ETELVINA FERREIRA DOS SANTOS 
Presidente 
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