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PORTARIA Nº 74/2017. 

“Cria Comissão Especial de Seleção de Candidatos, 
através de análise curricular de processo seletivo para a 
contratação por tempo determinado e  dá outras 
providencias”.  

 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BELA VISTA DO PIAUÍ, no uso de suas atribuições legais,e nos 
termos do art. 66 – VI, IX; art. 88 – II, letra “a”, c/c o art. 78 – II e IX, todos da Lei Orgânica do 
Município, c/c o art. 37 – II, da Constituição Federal;  
 
Considerando a necessidade de provimento temporário de cargos do quadro de pessoal do 
Município; 
Considerado que a Lei Complementar Municipal nº 204/2016, de 16/12/2016, que estabelece a 
Consolidação Administrativa da Prefeitura Municipal, que alterou a Lei Complementar nº 
150/2011, disponibilizam os cargos vagos para preenchimento;   
Considerando a impossibilidade de realização de concurso público no momento, em razão da 
instabilidade financeira do município; 
Considerando não ser conveniente a realização no momento de concurso, pois em razão da 
diminuição das receitas, com a aplicação de análise curricular, para a contratação por tempo 
determinado, torna-se ser possível a rescisão dos contratos dos contratados, no caso da aplicação da 
Lei de Responsabilidade Fiscal, com relação a despesas com pessoal; 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º - Constituir Comissão Especial de Seleção de Candidatos, através de Análise Curricular 
Seletivo Simplificado, destinado à contratação por tempo determinado de cargos do Quadro de 
Pessoal do Município de Bela Vista do Piauí, composta dos seguintes servidores membros: 

1. EDMISSO DE SOUSA MARQUES, portador do CPF 262.041.693-00, RG nº 782.985-PI; 
2. MARIA HELENA MARQUES DE SOUSA, portadora do CPF 022.915.774-25 e RG nº 

2.698.547-PI; 
3. JOSIMEIRE SOARES ALMEIDA, portadora do CPF nº 936.076.013-72 e RG nº 

1.966.419-PI; 
Art. 2º - O funcionamento da Comissão deverá seguir os critérios estabelecidos no Edital de 
Processo Seletivo de Análise Curricular, para a contratação por tempo determinado, com o 
acompanhamento de Empresa de natureza técnica na  área, que deverá ser contratada. 
Art. 3º - Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação. 
                   REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE E COMUNIQUE-SE    
  

Gabinete do Prefeito Municipal de Bela Vista do Piauí, 24 de fevereiro de 2017 
 


