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PORTARIA Nº 057/2020, DE 08 DE JULHO DE 2020. 

 “Dispõe sobre constituição de comissão organizadora e avaliadora do 

processo seletivo simplificado para contratação temporária de profissionais.”  

O PREFEITO MUNICIPAL DE REDENÇÃO DO GURGUÉIA - PI, no uso das 

atribuições legais que lhe são conferidas no inciso IX, art. 74 da Lei Orgânica Municipal,  

visando a realização de Processo Seletivo Simplificado para Contratação Temporária de 

profissionais para atuação em Barreira Sanitária, como medida emergencial de 

enfrentamento da pandemia provocada pelo novo coronavírus (COVID-19), no âmbito do 

Município de Redenção do Gurguéia-PI; 

 R E S O L V E: 

Art. 1º - Fica criada a Comissão Organizadora e Avaliadora do Processo Seletivo 

nº 001/2020, composta pelos seguintes membros:  

Edizon Ribeiro Leite Coordenador 

Gildenir Silva de Sousa Membro 

Clebiana de Sena Borges Rodrigues Silva Membro 

Severino Fernandes Folha Membro 

Nilson Alves da Silva Membro 
 

Art. 2º - A função de membro da Comissão nomeada nos termos do artigo primeiro 

não será remunerada, considerando-se serviço público relevante prestado ao Município. 

Art. 3º - A Comissão terá as atribuições de: 

I- Coordenar, organizar, acompanhar e fiscalizar a realização do 

processo seletivo público; 

II- Elaborar, em conjunto com a Assessoria Jurídica do Município, o 

Edital e demais normas que regerão o processo seletivo;  

III- Dar ampla divulgação ao processo seletivo, especialmente com a 

publicação de seus instrumentos na imprensa oficial; 

IV- Informar ao Executivo Municipal, ocorrências que possam prejudicar a 

regular execução do processo seletivo;  

V- Realizar todo o trabalho técnico do processo de inscrição, prova de 

títulos, classificação e chamada de candidatos no Processo Seletivo Simplificado, podendo 

delegar atribuições a outros servidores do Departamento de Recursos Humanos, e/ou outro, 

caso necessário, sob fundamentação. 
 

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário.  

Redenção do Gurguéia-PI, 08 de julho de 2020. 
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