
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAMA

ESTADO DE SANTA CATARINA

Portaria nº 781, de 01 de agosto de 2022.

“Nomeia servidor em caráter temporário”

O Prefeito Municipal de Ibirama, Estado de Santa Catarina, no uso
de suas  atribuições  que lhe foram conferidas pela  Lei  Orgânica  Municipal  e  conforme Processo
Seletivo nº 003/2021 e Edital de Chamada Pública 034/2022 e Lei Complementar nº 21, de 03 de
julho de 2001 e alterações,

Considerando a  necessidade  temporária  de  excepcional  interesse
público na rede de Ensino Municipal para provimento de vaga no âmbito da Secretaria Municipal
de  Educação,  Cultura  e  Esportes,  para  atender  os  serviços gerais  de  limpeza,  manutenção  e
conservação das edificações e também no preparo da merenda escolar, tendo em vista o inicio do
ano letivo de 2022;

Considerando que existe um grande fluxo de Serventes/Merendeiras
que são remanejadas, afastadas ou estão em licenças previstas em Lei;

Considerando que a servidora efetiva Marlene Rowe encontra-se 
afastada por atestado médico;

Considerando a  impossibilidade  de  paralisação  da  prestação  de
serviços  nas  Escolas  Municipais,  Centros  de  Educação  Infantil,  por  falta  de  profissionais
Servente/Merendeira;

Considerando que não há candidatos restantes aprovados em concurso
público no cargo de Servente/Merendeira, para ocupar a vaga;

Considerando o que prevê o art. 2º, Inciso VIII, Art. 3º, Inciso IV e art.
4º,  da Lei nº 2.126, de 03 de julho de 2001, que trata sobre a contração de Pessoal em caráter
temporário,

R E S O L V E

Art. 1º - Contratar, nomeando em caráter temporário, com fundamento
na Lei Municipal nº 2.126/2001 e conforme Chamada Pública nº 034/2022, o(a) Sr(a)  ADRIANA
HAUSMANN, sob a matrícula nº 683248-0, para o cargo de SERVENTE/MERENDEIRA, lotado(a)
na Secretaria de Educação, Cultura e Esportes para ter exercício de 44 (quarenta e quatro) horas
semanais, na Escola Municipal Christa Sedlacek.

Art. 2º - O(a) contratado(a) exercerá suas funções até o término do ano
de 2022, ou até retorno da servidora efetiva,  com carga horária de 44 (quarenta e quatro) horas
semanais e vencimentos de R$ 1.068,78 (mil e sessenta e oito reais, setenta e oito centavos) mensais,
e gratificação conforme Art. 1º,  da Lei 3.058 de 23 de abril  de 2014, do Quadro de Pessoal da
Prefeitura Municipal de Ibirama, quando cessará o Contrato de Trabalho, ou conforme item 14 do
Contrato de Trabalho Temporário assinado pelas partes. 

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
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Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Ibirama, em 01 de agosto de 2022.

Adriano Poffo
Prefeito Municipal de Ibirama

Fábio Luiz Fusinato
Secretário de Administração e Finanças

Registrada e Publicada a presente Portaria, na data supra.

Prefeitura Municipal de Ibirama – Estado de Santa Catarina

Rua Dr.Getúlio Vargas, 70 – Centro 89.140.000 – Ibirama – SC Pabx: (0xx47) 3357.8500 – adm@ibirama.sc.gov.br
www.ibirama.sc.gov.br

http://www.ibirama.sc.gov.br/
mailto:adm@ibirama.sc.gov.br

