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ESTADO
O DA BA
AHIA

PREFEIITURA
A MUNICIPAL
L DE ITAPIT
TANGA
A
“TTrabalhanndo Juntoos. Desenvvolvendo mais”
m
PORTARIA Nº. 264
4 DE 22 DE
E NOVEMB
BRO DE 2021.
2
Designa
D
serrvidora para
a atuar na Secretaria
S
d
de
Educação
E
d Município
do
o de Itapita
anga, Estad
do
da
d Bahia, e dá outras p
providências
s·.

pal de Itap
pitanga,Es
stado da Bahia,
B
no uso
u de sua
as atribuiçõ
ões legais e
O Prefeito Municip
o-se nas disposiçõ
ões pertinentes à espécie, notadamente a Le
ei Orgânicca
lastreando
Municipal:
CONSIDE
ERANDO que
q
a Servvidora Púb
blica Munic
cipal Cleid
de Mara do
os Santos Rodriguess,
matrícula sob nº 155, fora adm
mitida por esta Munic
cipalidade na data de 27 de de
ezembro de
d
strativo e encontra-se
e atualmen
nte lotadan
na
2007, parra exercer as funçõess de Agentte Adminis
Secretaria
a de Admin
nistração.
CONSIDE
ERANDO que,
q
de accordo com
m as atribu
uições do cargo da servidora pública em
m
questão, previstas no Edital do Concu
urso a que
e a mesm
ma se submeteu, su
uas funçõe
es
podem se
er desemp
penhadas em quaissquer dos
s órgãos da
d estrutu
ura da Administraçã
ão
Pública de
este Municcípio.
CONSIDE
ERANDO que
q o víncculo jurídicco da servidora, desd
de o momento de su
ua posse, é
com o entte público para o qua
al prestou o concurs
so, sendo que,
q
por via de conse
equência, a
designaçã
ão do local de lotaçã
ão dos servvidores é um
u ato de decisão d
da Adminis
stração, qu
ue
analisa critérios
c
de conven
niência e oportunidade, resp
peitados, ainda, os
s princípio
os
constitucio
onais da eficiência
e
e da suprem
macia do in
nteresse público.
CONSIDE
ERANDO que
q a Secrretaria Mun
nicipal de Educação,
E
0
por meio de Ofício, solicitou 01
(um) servvidor, ocup
pante do cargo de assistente
e e/ou ag
gente adm
ministrativo, diante da
d
necessida
ade dos se
erviços, parra prestare
em atividad
des naquela Secretaria.
CONSIDE
ERANDO que
q
a servvidora púb
blica destacada é occupante, co
onforme mencionado
m
o,
do cargo efetivo de Agente Ad
dministrativo, possuiindo, dessa forma, h
habilidades
s suficiente
es
para o cumprimentto de tal desiderato
o, atenden
ndo-se, asssim, ao iinteresse público em
m
apreço.
RESOLVE
E:
Art. 1º - Designar
D
a servidora
a pública Cleide
C
Mara
a dos Santtos Rodrig
gues, matríícula sob nº
n
155, ocup
pante do ca
argo efetivvo de Agen
nte Adminis
strativo, ad
dmitida no quadro de
e servidore
es
desta municipalidad
de em 27 de dezem
mbro de 20
007, para prestar atiividades in
nerentes ao
a
a Escolinh
haMunicipa
al Ana Lu
uiza, vincu
ulada à Secretaria
S
de Educa
ação, destte
cargo, na
Município
o de Itapitanga, Estad
do da Bahia.
Art. 2º. Esta Porttaria entra
ará em vigor na data
d
de sua
s
publiccação, rev
vogadas as
a
es contráriias
disposiçõe
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