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ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE BOM JARDIM

MEMBRO MATRÍCULA FUNÇÃO

MARCOS EDUARDO MIRON MENDES 990109 Presidente

LUANA TAYNARA DA SILVA FERREIRA BARROS 990226 Relator

ELISÂNGELA FERREIRA DA SILVA DUARTE 648 Membro da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM-PE
COMISSÃO ORGANIZADORA DO PROCESSO SELETIVO PÚBLICO

PORTARIA Nº 387, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2022.
 

Designa Comissão Organizadora do Processo
Seletivo Público para o provimento de cargos de
Agente Comunitário de Saúde (diversas áreas) e
Agente de Combate às Endemias no Município de
Bom Jardim – PE.

 
O Prefeito do Município de Bom Jardim, Estado de Pernambuco, no
uso de suas atribuições conferidas pela Lei Orgânica Municipal e de
acordo com o art. 37, IX da Constituição Federal de 1988;
 
CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 867, de 26 de março de 2008,
que cria os cargos públicos de Agente Comunitário de Saúde e de
Agente de Combate às Endemias para adequação à Emenda
Constitucional nº 051/2006, bem como a Lei Municipal nº 982, de 29
de março de 2016, que cria a nova estrutura administrativa referente
ao Quadro de Pessoal Efetivo do Município, a serem providos através
do Processo Seletivo Público;
 
CONSIDERANDO a necessidade de realização de Processo Seletivo
Público no âmbito do Município de Bom Jardim - PE, para a
contratação de pessoal visando ao atendimento das demandas do
Fundo Municipal de Saúde;
 
CONSIDERANDO as disposições do Art. 6º, I, e o Art. 9º da Lei nº
11.350, de 5 de outubro de 2006, que determinam o provimento de
cargos de Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate às
Endemias mediante Processo Seletivo Público de provas;
 
RESOLVE:
 
Art. 1º - Designar e nomear os membros a seguir mencionados, para
compor a Comissão Organizadora do Processo Seletivo Público para o
provimento de vagas para os cargos de Agente Comunitário de Saúde
e Agente de Combate às Endemias no Município de Bom Jardim – PE.
 

 
Art. 2º - Definir que a Comissão ora instituída acompanhe o efetivo
cumprimento das obrigações contratuais, a exemplo do atingimento
dos prazos e metas estabelecidos; a observância dos princípios
constitucionais de legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência; a segurança e o isonomia de todo o Processo
Seletivo Público; e a prestação de informações e esclarecimentos às
partes interessadas pela contratada e pela contratante.
 
Art. 3º - Determinar que cabe ao Presidente da Comissão estipular
horários e locais de reuniões ordinárias e extraordinárias da comissão;
estipular a pauta das reuniões; receber questionamentos e pedidos de
informações sobre o Processo Seletivo Público; assinar ofícios e
encaminhamentos sobre o Processo Seletivo Público; supervisionar e
acompanhar o cumprimento dos requisitos contratuais por parte da
Contratada; garantir que os membros da Prefeitura tenham acesso a
todas as informações sobre o correto progresso das atividades do
Processo Seletivo Público; participar de reuniões com a Contratada;
convocar os demais membros da comissão para a realização de
atividades fiscalizatórias do contrato.
 



09/01/2023 10:58 Município de Bom Jardim

https://www.diariomunicipal.com.br/amupe/materia/7258FD81/03AD1IbLDhB4V_86uS8dt_ZQdsyfpbtR7DsiuyxntcBR6GEO1-Djmtu6P23kcInCiNK… 2/2

Art. 4º - Determinar que cabe ao Relator da Comissão elaborar o
Relatório Final sobre os serviços da Contratada, inclusive em relação
ao cumprimento dos termos contratuais, financeiros e técnicos; manter
registros de todas as comunicações entre a comissão e a Contratada;
dar apoio e suporte ao Presidente da Comissão nas atividades por ele
designadas; participar de reuniões e atividades de fiscalização
determinadas pelo Presidente da Comissão.
 
Art. 5º - Determinar que cabe ao Membro da Comissão dar apoio,
assistência e prestar auxílio ao Presidente da Comissão e ao Relator da
Comissão, quando determinado pelo seu Presidente da Comissão;
participar de reuniões e atividades de fiscalização determinadas pelo
Presidente da Comissão.
 
Art. 6º - Determinar que é vedado aos membros da comissão ter
acesso a quaisquer informações sigilosas do certame, inclusive aos
títulos, documentos de experiência profissional, documentos pessoais
dos candidatos, recursos, resultados e listas antes da sua publicação,
além de qualquer informação que possa comprometer a lisura, a
isonomia e a legalidade do Processo Seletivo Público.
 
Art. 7° - Esta portaria entrará em vigor na data de publicação.
 
Art. 8° - Revogam-se as disposições em contrário.
 
Gabinete do Prefeito do Município de Bom Jardim (PE), em 01 de
dezembro de 2022.
 
JOÃO FRANCISCO DA SILVA NETO
Prefeito
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