PORTARIA SEMAD n.º 102 /2013
O Secretário de Administração do
Município de Macaé, no uso de suas
atribuições legais, conforme Decreto
081 de 09 de abril de 2012;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto 106/2012 do dia 07 de Maio de 2012,
publicado, por sua vez, no Jornal “O Diário da Costa do Sol” no dia 09 de Maio de 2012;
CONSIDERANDO o disposto no artigo 92, inciso IX, da Lei Orgânica do Município de
Macaé, combinado com o artigo 4º, inciso I, da Lei Complementar n.º 011 de 29 de
Dezembro de 1998;
CONSIDERANDO a Classificação Final do Concurso Público da Prefeitura Municipal de
Macaé/RJ, em conformidade com o Edital 001/2011 e à ordem de classificação por cargo,
publicado no Jornal “O Diário da Costa do Sol”, edição 09/05/2012;
CONSIDERANDO que a candidata submeteu-se a exames médicos, conforme disposto
no item 12 – 12.5.7 do Edital 01/2011, e que se encontra aptos ao exercício do respectivo
cargo;
CONSIDERANDO parecer da Procuradoria Geral do Município, nos autos do
procedimento administrativo n.º 6021/2013;
RESOLVE NOMEAR a cidadã abaixo relacionada para exercer o cargo de PROFESSOR
A, sob regime estatutário, devendo comparecer, primeiramente, a fim de apresentar
documentos pendentes, bem como efetivar a assinatura do Termo de Posse, Ato de
Investidura e Termo de Compromisso, junto à Secretaria Municipal de Administração,
situada na Av. Rui Barbosa, n.º 275, 1º andar, sala 106 – Centro – Macaé/RJ; e
posteriormente, com intuito de escolher o local de trabalho, deverá se dirigir à Secretaria
Municipal de Educação, situada, por sua vez, na Rua Antero Perlingeiro, n.º 402 – Centro –
Macaé/RJ, respeitando criteriosamente as datas e horários abaixo discriminados.
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