Diário Oficial

Laguna,

Laguna, 15 de abril / 2013

Publicação Extraordinária Nº 392

15 de abril de 2013 -

Atas
Ata de reunião de posse do
novo Presidente da Fundação
Lagunense de Cultura.
Aos seis dias do mês de março de 2013, às
13h, nas dependências da Casa Pinto
D’Ulyssea, sede da Fundação Lagunense de
Cultura, situada à Rua Julia Nascimento, sem
número, centro, cidade de Laguna/SC, toma
posse como presidente da Fundação Lagunense de Cultura o Sr. Esp. Arq. Leonardo
Fernandes Pascoal, inscrito no RG 4.159.019
SSP SC, e inscrito no CPF 037.453.719-41,
na presença dos servidores que nesta data
integram a equipe de trabalho da referida
Fundação, o Presidente declarou que não há
necessidade de discursos ou menções
genéralistas sobre Cultura, visto que estamos
num momentos de grande demanda de trabalho, falta de recursos e necessidade de
montar uma equipe qualificada para alavancar
as ações culturais do município. Aproveitando
também a reunião, fica aqui registrado nesta
ata que mediante o que determina o estatuto
vigente da FLC, o novo presidente ficará responsável por assinar os cheques da Fundação. E nada mais havendo a tratar, eu Mayckon
Francisco, secretariei esta ata e após lida e
aprovada, lavro e assino junto aos demais
presentes.
Leonardo Fernandes Pascoal
037.453.719/41
Presidente da Fundação Lagunense de Cutlura
Quenia Luz de Jesus Horn
888.790.979/20
Assessora da Presidencia
Mayckon Francisco
064.408.489-84
Diretor Dep. Administrativo e Financeir
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CHAMADA PÚBLICA nº 01/2013
do processo seletivo do Edital 19/2012 para
contratação de ASG (serviços gerais).
A Prefeitura Municipal de Laguna pessoa
jurídica de direito público, representado neste
ato pelo Secretário Municipal de Administração Luiz Paulo de Rezende, no uso de
suas prerrogativas legais, vem realizar Chamada Pública para contratação de serviços
gerais, destinado ao atendimento e as demandas nas secretarias da Prefeitura Municipal
de Laguna, no dia 18/04/2013. Os candidatos
deverão apresentar a documentação até o dia
18/04/2013, às 14:00 horas, na Secretaria de
Administração, com sede na Av. Colombo
Machado Salles, cidade Laguna, bairro centro,
CEP 88790-000, Nº 145, antigo shopping da
cidade.
OBJETO
O objeto da presente Chamada Pública é
convocação dos candidatos do Edital 19/2012
para a contratação emergencial de serviços
gerais para as secretarias da Prefeitura Municipal de Laguna.
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA
a) Cadastro de Pessoa Física – CPF;
b) Cédula de Identidade -RG;
c) Título de eleitor;
d) Declaração de bens e valores ou declaração
de imposto de renda;
e) Registro de Casamento ou Nascimento;
f) Registro de Nascimento dos Filhos menores
de 14 anos;
g) Comprovante de quitação com o serviço
militar;
h) Comprovante de quitação eleitoral;
i) Comprovante de residência;
j) PIS/PASEP;
l) Comprovante (diploma) da formação profissional exigida para o exercício da
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Profissão incluindo documentação comprobatória de registro no órgão fiscalizador,
quando exigido.
m) 02 Fotos 3X4
n) Declaração de não possuir acúmulo de
cargo, exceto aqueles previstos na Lei. Expedido pela prefeitura.
o)Atestado Medico Admissional.
p)Antecedentes criminais, expedido pelo
fórum.
Q) Declaração de não ter sofrido, quando do
exercício do cargo, função ou emprego publico, demissão a bem do serviço publico, ou
por justa causa, fato a ser comprovado no
ato de admissão, por meio de assinatura de
regular termo.
DISPOSIÇÕES GERAIS
A presente Chamada Pública poderá ser obtida
na Prefeitura Municipal de Laguna, no horário
de 13:00, ou através do site http://www.
laguna.sc.gov.br/; Somente poderão par-ticipar
da convocação para o preenchimento das vagas
os candidatos inscritos no processo seletivo
19/2012;
Os candidatos que não comparecerem na
Chamada Pública, ou não quiserem assumir
as respectivas vagas expostas no dia 18/04/
2013, será chamado a candidato subse-qüente,
conforme classificação;
Para o preenchimento das vagas, no momento
da chamada, será elaborada uma listagem dos
candidatos presentes com as respectivas pontuações e em seguida, chamada nominal por
ordem de classificação para a realização da
contatação;
Caso as vagas instituídas pela Prefeitura Municipal de Laguna não sejam preenchidas, será
realizado uma contratação emergencial, através
de um contrato com validade de 90 (noventa)
dias.
Laguna,15 de abril de 2013.
LUIZ PAULO DE REZENDE
Secretário Municipal de Administração
e Serviços Públicos
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