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PORTARIA N° 158/2017 de 13 de Julho de 20170

o Prefeito do Município de Calçado, Estado de Pemambuco, no uso de suas atribuições que
o cargo lhe confere por Lei.

RESOLVE:

Art, 1° - Designar os servidores abaixo relacionados, para sobre a Presidência
do primeiro compor a COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE
CALçADO, Estado de Pemambuco, competindo-lhes todos os atos determinados nesta
Portaria.

NOME ORGÃO CARGO MATRICULA
Secretaria de Secretário de

Fellipe Elias Barros Macena Administração e Administração e 0617.143
Planejamento Planejamento

Maria de Lourdes Barbosa do Secretaria de Professora
Amaral

I
Educação, 0292-179

J Cultura e
Desportos

Secretaria de
Carlos José da Silva Santos Administração e Auxiliar de 0402-016

Planejamento Serviços Gerais

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A Comissão somente poderá funcionar com a
maioria absoluta de seus membros.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A Comissão de Concurso Público funcionará
em estreita articulação com a Secretaria de Administração e Planejamento deste Município,
que lhe garantirá o local e demais condições necessárias à realização de seus trabalhos, e
com as Secretarias Municipais solicitantes do concurso.

Art, r -As decisões da Comissão de Concurso Público da Prefeitura
Municipal de Calçado, serão tomadas por maioria simples de votos, cabendo a Presidente o
voto de desempate, quando for necessário.

Art, 3° - É de responsabilidade da Comissão de Concurso Público:

I - acompanhar, junto com a Entidade Contratada pelo Município de Calçado, a
estruturação do concurso público, em todas as suas etapas;
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II - promover os atos administrativos e gerenciais necessários ao

andamento do concurso;

III - decidir sobre os editais e demais atos que se fizerem necessários;

IV - fixar o valor da taxa de inscrição para o concurso, se for o caso;

v - promover a divulgação pública do concurso, por meio de edita! afixando em
local apropriado na sede do Município, especialmente aquelas que por exigência legal ou
conveniência devam ser feitas na imprensa oficial;

VI - informar ao Prefeito Municipal, com base em razões devidamente
fundamentadas, o adiamento de qualquer etapa, a suspensão e a anulação, parcial ou total,
do concurso;

VII - realizar, se for o caso, ou acompanhar junto a Instituição Organizadora
Contratada pelo Município, as atividades de inscrição, cadastramento e entrega/remessa dos
cartões de identificação/confirmação de inscrição;

VIII - decidir sobre o tipo de prova a ser aplicada, conforme o cargo a ser provido;

IX - fornecer as informações necessárias para o levantamento adequado dos pré-
requisitos dos cargos a serem preenchidos, visando a elaboração dos programas mínimos das
provas;

X - decidir sobre a natureza das provas objetivas, o conteúdo, o número de questões,
bem como definir os critérios de desempate;

XI - decidir sobre os critérios de avaliação de candidatos nas provas prático-orais e
de títulos;

XII - designar e solicitar ao Prefeito Municipal, (se for o caso), a remuneração da
equipe de fiscalização para aplicação das provas, de acordo com a estrutura definida pela
Entidade Contratada;

XIII - designar, quando for o caso, Banca Examinadora para as provas prático-orais e
de títulos, e definir seu funcionamento, dela recebendo os critérios de seleção e o resultado
do julgamento;

XIV - contactar os Conselhos Regionais de Profissões regulamentadas, para fins do
exato cumprimento das disposições nele contidas;

xv -definir e divulgar locais e horários para realização das provas;

. XVI - definir e divulgar local, horário e período para entrega de títulos;
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XVII - preservar o sigilo das provas do concurso;

XVIII - excluir do concurso, por ato próprio, os candidatos que se portarem em
desacordo com as normas estabelecidas no edital;

XIX - receber e repassar, se for o caso, em tempo hábil, à Entidade Especializada,
contratada pelo Município para a realização do concurso, os recursos interpostos pelos
candidatos;

xx - acompanhar a execução do concurso realizado pela Entidade Contratada pelo
Município, zelando pelo cumprimento do contrato com ela firmado;

XXI - julgar todos os recursos interpostos pelos candidatos que forem de sua
competência.

Art. 4° - A gratificação é devida a Comissão, em conformidade com o disposto no
art. 21 da Lei Municipal n" 548/2011.

Art. 5° - Esta portaria entrará em vigor na data de publicação.

Art. 6° - Revogam-se as disposições em contrário.

Registre-se e Publique-se

Gabinete do Prefeito

Calçado, 13 de julho de 2017.

Francisco Expedi d.
Prefeito
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