ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE MORENO
GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 008/2021 - SEDUC

EMENTA: Constitui Comissão Coordenadora da Seleção Simplificada de Profissionais de Educação, para atuarem nas Escolas
Públicas Municipais vinculadas a Secretaria de Educação, e dá outras providências.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através da Lei Municipal nº 601/2021,
CONSIDERANDO o que determina o inciso IX, do Artigo 37, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 promulgada, hipótese de
contratação temporária para suprir carência de pessoal para execução de serviços públicos essenciais para atender à necessidade temporária de
excepcional interesse público, em consonância com o que determina o inciso VII, do Artigo 97, da Constituição do Estado de Pernambuco;
CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 032, de 30 de abril de 2021, que dispõe sobre a autorização para contratação temporária de pessoal para
atender a necessidade de excepcional interesse público, contratação de serviços terceirizados, bem como a realização de processo seletivo
simplificado para a contratação de profissionais, em caráter emergencial, por tempo determinado, para atender as Secretarias, tendo em vista a defesa
da continuidade dos serviços públicos no âmbito municipal;
CONSIDERANDO a necessidade de contratação de Professores(as), licenciados(as) para o Ensino dos Componentes Curriculares;
CONSIDERANDO que essas vagas ocorreram devido à demissão, à redução de carga horária solicitada por professores, e de aposentadoria;
CONSIDERANDO a insuficiência de professores (as) efetivos (as) para atender a toda Rede Municipal de Ensino;
CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer procedimentos legais para instituir Comissão Coordenadora do Processo de Seleção Pública
Simplificada;
RESOLVE:
Artigo 1º. INSTITUIR no âmbito da Secretaria Municipal de Educação – SEDUC, a Comissão Coordenadora da Seleção Pública Simplificada, para
provimento de Contratações por tempo determinado de excepcional interesse público, responsável por sua normatização e o acompanhamento de sua
execução, ficando, desde já, designados os seguintes membros, sob a presidência da primeira,
NOME

MAT.

FUNÇÃO

MARIA APARECIDA SILVA NOGUEIRA

26.320

Supervisora escolar

ADRIANA MARIA DE ALENCAR LOPES

34.670

Chefe de Recursos Humanos

OTÁVIO RODRIGO CIPRIANO DA SILVA MARINHO

34.644

Procurador Municipal

Parágrafo único. A comissão ora constituída ficará responsável pela execução do processo seletivo constante no Edital nº 001/2021 - SEDUC,
compreendendo-se nessa competência todos os atos concernentes à sua realização, desde a confecção dos editais de inscrição até a data de
divulgação dos resultados e convocação dos candidatos.
Artigo 2º As decisões, julgamentos e demais deliberações da comissão, dar-se-ão de forma colegiada, por maioria simples.
Artigo 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Moreno, 21 de Dezembro de 2021.
MARINALVA CONCEIÇÃO DE VÉRAS
Secretária de Educação
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