
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVI 
- Estado de São Paulo - 

PORTARIA NO204/19 

RAFAEL ALAN DE MORAES ROMEIRO, Presidente da Câmara 
Municipal de Itapevi, no uso de suas atribuições legais, e 

CONSIDERANDO as disposições preconizadas nos artigos 53 e 57 do 
Estatuto dos Funcionários Públicos de Itapevi, instituído pela Lei 223 de 1° de agosto de 
1974; 

CONSIDERANDO o disposto nos Itens 15.4 e 15.5 do Edital do Concurso 
Público N'00112015; 

CONSIDERANDO a lista de aprovados no Concurso Público n° 
00112015, homologado em 07 de julho de 2015: 

CONSIDERANDO as disposições contidas na Lei Complementar n° 102 
de 24 de maio de 2018 em especial o seu "Anexo IV - Alteração e Redenominação dos 
Cargos ": 

RESOLVE: 

Art. 1° Nomear, para exercer o cargo de provimento efetivo de Assistente Legislativo. o 
classificado em vigésimo sétimo lugar da lista geral do cargo de Assistente Legislativo 
1. o senhor EDERSON OLIVEIRA RODRIGUES, para tomar posse no prazo de 30 
(trinta) dias, prorrogáveis por igual período a requerimento do interessado, contados da 
publicação da presente portaria. 

Art. 2° O servidor deverá apresentar todos os documentos exigidos no item 15.5 do Edital 
n° 001/2015 e preencher todos os requisitos necessários à posse no prazo previsto no 
artigo primeiro, sob pena de ser tornado sem efeito o presente ato de nomeação, conforme 
disposição 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 ato de nomeação do candidato ora convocado. 

Art. 4° Esta portaria entra em vigor na data de suatlicação. 

Câmara dos Vereadores do Município de Itapevi. 03de julho de 2019. 

/ 

RAFAEL ALAN DE MÓRAES R'0 
Presidente 

 

Publicada na Superintendência das Coorden 'crias da Câmara Municipal 
de Itapevi. aos 03 dias do mês dejUlh 	019 
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