
CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO

Estado do Paraná

Av. Presidente Getúlio Vargas s/ n^. Centro
Fone/Fax (042) 3554-1404 - CEP 84620-000 - Cruz Machado/PR

E-mail: câmara cm@globo.com

Portaria n.° 004/2013.
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Súmula: Substitui integralmente os membros da Comissão de
Avaliação de Estágio Probatório do Legislativo Municipal, nomeados
através da Portaria 005/2011 e dá outras providências.

RONALDO SCHRIBENIG, presidente da Câmara Municipal de
Cruz Machado-Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o
regimento interno desta Casa de Leis e a Resolução 002/2010,

Resolve:

Artigo 1°- Substituir e designar os novos membros da Comissão de
Avaliação de Estágio Probatório dos servidores do Legislativo Municipal, a fim de dar
atendimento ao que determina a artigo 4° da Resolução 002/2010.

Parágrafo primeiro: A comissão de Avaliação de Estágio Probatório
do Legislativo Municipal será composta pelos seguintes vereadores:

OSNIJANDIR MULHMANN
CASEMIRO ANDZEIEWSKI
EDSON LUÍS BEUREN

Parágrafo segundo: Os membros ora designados deverão tomar
ciência primeiramente de todo o conteúdo da resolução 002/2010, manual e anexos, assim
como, do processo avaliativo já efetuado e registrado pelas comissões anteriores.

Parágrafo terceiro : Os membros ora designados, serão os
responsáveis por efetuar a 6a e última avaliação, devendo estes elaborar e emitir os relatórios
finais e demais atos que se façam necessários com relação ao período de cumprimento do
Estágio Probatório dos servidores do Legislativo Municipal, tudo conforme a Resolução n.°
002/2010, seu manual e anexos.

Parágrafo quarto- Efetuadas as avaliações finais e emitidos os
relatórios da Comissão, esta após ciência dos servidores avaliados, encaminhará todo o
processo avaliativo para o presidente do Legislativo Municipal, para seu parecer final e
devidas publicações, tudo em observância expressa ao contido junto a Resolução 002/2010,
manual e anexos, assim como, ao que determina o §4° do art. 41 da Constituição Federal de
1988.

Artigo- 2° - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário e a Portaria 005/2011.

Edifício da Câmara Municipal de Cruz Machado, PR, em 20 de março
de 2013.

RONALDO S€HRIBENIG
Presidente do Legislativo Municipal


