
CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVI 
- Estado de São Paulo - 

PORTARIA N0 299/17 

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

CONSIDERANDO as disposicôes preconizadas nos artigos 53 e 57 do 
Estatuto dos Funcionários PiThlicos de Itapevi, instituIdo pela Lei 223 de 10 de agosto 
de 1974; 

CONSIDERANDO o disposto nos Itens 15.4 e 15.5 do Edital do 
Concurso Ptthlico 1'/0  001/2015; 

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

RESOLVE: 

Art. 1° Nomear, para exercer o cargo de provirnerito efetivo de Assistente Legislativo 
I, o classificado em décimo quarto lugar da lista geral, senhor ADRIANO DUARTE 
DO NASCIMENTO, para tomar posse no prazo de 30 (trinta) dias, prorrogáveis por 
igual perlodo a requerimento do interessado, contados da publicacão da presente portaria. 

Art. 2° A servidora deverá apresentar todos os documentos exigidos no item 15.5 do 
Edital n° 001/2015 e preencher todos os req uisitos necessários a posse no prazo 
previsto no artigo primeiro, sob pena de ser tornado sem efeito o presente ato de 
nomeaçAo, conforme disposicào no item 15.10 do Edital N° 00 1/20 15. 

Art. 30  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 gto de nomeaçäo do candidato ora convocado. 

Art. 4° Esta portaria entra em bvigor na data de sua pub Iicaço, retroagindo os seus 
efeitos ao dia 24 de agosto de 10 17. 

Câmara dos Vetedores do MuriicIpio de Itapevi, 25 de agosto de 2017. 
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Publi_,Superintendënci das oordenadorias da Câmara 
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