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PORTARIA Nº 2.086 

Institui Comissão Especial para acompanhamento do 

Processo Seletivo Público dos Agentes Comunitários de 

Saúde. 

 
O Prefeito do Município de São Lourenço, no uso de suas atribuições legais, constantes dos incisos IX 
e XII, do art. 90, da Lei Orgânica do Município (LOM), considerando o disposto na Lei Federal nº. 
11.350 que impõe a realização de processo seletivo público para a contratação de Agentes 
Comunitários de Saúde, considerando a necessidade da Administração Pública em poder contar com 
pessoas que efetivamente demonstrem capacidade para o preenchimento de tais vagas, tendo em vista 
que a garantia da melhoria da qualidade na prestação de serviços de saúde está vinculada ao bom 
exercício de tais funções; 
 
RESOLVE: 

 
Art.1º Fica instituída Comissão Especial para acompanhamento do Processo Seletivo Público de 
Agentes Comunitários de Saúde, a ser realizado no ano de 2013, composta pelos seguintes membros: 
 
- Aline Nascimento e Silva 

- Maria Valquíria Ribeiro 

- Giselli Cristina Mendes de Carvalho  

 
Art. 2º A Comissão de que trata o artigo anterior, será presidida pelo primeiro membro, competindo à 
mesma, o acompanhamento do referido Processo Seletivo Público de Agentes Comunitários de Saúde, 
a disponibilização de local para aplicação das provas e o recebimento de possíveis recursos 
apresentados, remetendo-os à Empresa responsável pela elaboração do edital e aplicação das provas 
para devida análise, prestando os esclarecimentos necessários ao impetrante mediante decisões 
elaboradas pela referida Empresa, bem como demais providências que se fizerem necessárias à 
realização e conclusão de todo o processo seletivo.  
 
Art. 3º A Comissão iniciará seus trabalhos a partir da publicação dessa Portaria, e, ao final de todo o 
Processo Seletivo Público, apresentará relatório conclusivo de seus trabalhos. 
 
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Prefeitura Municipal de São Lourenço, em 26 de novembro de 2013. 

 
 

 
José Sacido Barcia Neto 

Prefeito Municipal 
 

 

 

Marcos Antonio Pinto Teixeira 
Secretário Municipal de Governo 

 
 
 

Marco Antônio da Cunha Arantes 
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão Estratégica 
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