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Súmula: Disciplina sobre cumprimento e homologação do processo
de avaliação de Estágio Probatório de servidor do Legislativo
Municipal, da sua confirmação e efetivação ao cargo e dá outras
providências.

RONALDO SCHRIBENIG, presidente da Câmara Municipal de Cruz
Machado-Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e em cumprimento ao que
dispõe o artigo 39, 40 e 42 da Lei Complementar 001/2006; §42 do art. 41 da Constituição
da República Federativa do Brasil de 1988 e nos termos da Resolução 002/2010 deste
Legislativo Municipal, e ainda:

CONSIDERANDO, o resultado das avaliações efetuadas pelos
membros das Comissões de Estágio Probatório deste Legislativo Municipal, devidamente
designados através das Portarias 008/2010; 005/2011 e 004/2013, avaliações estas
ocorridas nas datas de 11/11/2010; 04/05/2011; 18/10/2011; 21/05/2012; 22/10/2012 e
24/04/2013,e;

CONSIDERANDO, os documentos que acompanham o processo de
avaliação individual de cada servidor admitido através do Concurso Público n.2 001/2010
deste Legislativo Municipal, e ainda;

CONSIDERANDO, o cumprimento satisfatório dos quesitos apurados
nos termos da Resolução n.e 002/2010 de ASSIDUIDADE; DISCIPLINA; CAPACIDADE DE
INICIATIVA: EFICIÊNCIA: PONTUALIDADE: RESPONSABILIDADE E PRODUTIVIDADE , em
todas as avaliações efetuadas,

RESOLVO:

Art. l9 - Homologar as decisões e avaliações das Comissões de Estágio
probatório deste Legislativo Municipal, acima denominadas, confirmado e efetivando a
servidora Francieli Aparecida Zakseski, junto ao cargo de Auxiliar Administrativo, haja vista
a sua aprovação no estágio probatório, assim como, o cumprimento efetivo do período de
03(três) anos de estágio.

Artigo 2 g- Diante do acima exposto, façam-se as devidas anotações e
alterações junto ao cadastro da respectiva servidora, arquivando-se o competente processo
avaliativo efetuado durante o período de três anos, junto a sua pasta funcional.

Artigo 39- Nos termos dos instrumentos legais acima citados,
PUBLIQUE-SE E REGISTRE-SE o presente, a fim de que surta os competentes efeitos legais.

Edifício da Câmara Municipal de Cruz Machado, PR, em 25 de abril de
2013.

RONAtOe-SCHRIBENIG
Presidente do Legislativo Municipal


