FUNDAÇÃO CULTURAL DE SEARA

Portaria nº. 013/2017
Contrata pessoal em caráter temporário para atender a
necessidade de excepcional interesse público.
A Diretora Presidente da Fundação Cultural de Seara, Estado de Santa
Catarina, no uso de suas atribuições e de acordo com o que lhe confere o Estatuto da Entidade, e
do parágrafo único do artigo 3º da lei complementar 18/2003, que dispõe sobre o Estatuto dos
Servidores do Município de Seara, das Fundações Municipais e da outras providências, e
considerando o disposto nos incisos XI, do artigo 2° da lei complementar n° 30/2008, que dispõe
sobre a contratação de pessoal em caráter temporário e da outras providências, combinado com
as disposições do Edital de Processo Seletivo nº. 01/2017, resolve,
Contratar,
Marciano Gonçalves de Oliveira, brasileiro, portador do RG nº. 7.***.907 e
CPF nº. ***.320.***-07, em caráter temporário, para exercer a função de Professor de Canto
Coral e Técnica Vocal, com carga horária de 30 horas semanais, e vencimentos ao equivalente e
proporcional à carga horária, conforme o estabelecido no Anexo III, Nível Não Habilitado,
classe inicial, do Quadro de Pessoal dos Membros do Magistério Público Municipal, lei
complementar nº. 21/2003, no período de 17 de março de 2017 a 16 de março de 2018, em vaga
não preenchida por concurso, podendo ser rescindido nos termos dos incisos II, III e IV, do
artigo 10 da lei complementar 30/2008, aplicando-se no que couber a lei complementar nº.
18/2003, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores do Município de Seara, das Fundações
Municipais e dá outras Providências e as disposições contratuais estabelecidas entre as partes.
A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Seara - SC, 17 de março de 2017.

Elaine Fatima Aigner Benetti
Diretora Presidente
Registra-se e Publica-se
Em 17 de março de 2017.
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