
CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVI 
- Estado de São Paulo - 

PORTARIA N0 291/17 

ANDERSON CAVANHA, Presidente da Câmara Municipal de 
Itapevi, no uso de suas atribuiçoes legais, e 

CONSIDERANDO as disposiçôes preconizadas nos artigos 53 e 57 do 
Estatuto dos Funcionários Pzthlicos de Itapevi, instituldo pela Lei 223 de 10 de agosto 
de /974; 

CONSIDERANDO o disposto nos Itens 15.4 e 15.5 do Edital do 
Concurso PiThlico N'00112015,- 

CONSIDERANDO a lista de aprovados no Concurso Piblico n° 
001/2015, homologado em 07 dejuiho de 2015; 

RESOLVE: 

Art. 1° Nomear, para exercer o cargo de provimento efetivo de Analista do Legislativo 
- Direito, a classificada em sexto lugar da lista geral, senhora ELISANGELA 
ARAUJO DE LIMA, para tomar posse no prazo de 30 (trinta) dias, prorrogáveis por 
igual perlodo a requerimento do interessado, contados da publicação da presente portaria. 

Art. 20  A servidora deverá apresentar todos os documentos exigidos no item 15.5 do 
Edital n° 001/2015 e preencher todos os requisitos necessários a posse no prazo 
previsto no artigo primeiro, sob pena de ser tornado scm efeito o presente ato de 
nomeação, conforme disposiçAo no item 15.10 do Edital N° 001/2015. 

Art. 3° A inexatidão das afirmativas e/ou irregularidades na apresentação dos 
documentos exigidos no edital do certame, verificadas a qualquer tempo, acarretará 
na nulidade de pleno direito do,4to  de nomeaçäo do candidato ora convocado. 

Art. 4° Esta portaria entra em frigor na data de sua publicacão. 

Câmara dos Ve/adores do MunicIpio de Itapevi, 22 de agosto de 2017. 
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Publica--a--$uperintendência das Coordenadorias da Câmara 
Municipal de Itapevi, aos 2 dias do m' de agost e 2017. 

TAL A 	 MACH ALVES 
Superintendente das Coor 	adorias 
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