
PORTARIA Nº 1.553 – DE 26 DE JANEIRO DE 2.015. 
Dispõe sobre nomeação de Comissões para realização de Concurso Público para 

provimento de função na Administração Municipal e dá outras providências.  
 

JOÃO MANOEL DE CASTILHO, Prefeito do Município de Floreal, 
Comarca de Nhandeara, Estado de São Paulo, usando das atribuições legais: 

 
Considerando o disposto no artigo 37, inciso II, da Constituição Federal, 

determinando que a investidura em cargo ou função pública seja precedida de aprovação em concurso 
público ou processo seletivo; 

Considerando a existência, no quadro de pessoal da Administração, de funções 
vagas a serem preenchidas, gradualmente, de acordo com as necessidades dos serviços; 

Considerando o princípio constitucional da publicidade dos atos 
administrativos, expede a seguinte:  
 

P O R T A R I A : 
 
                                   Art. 1º - Fica nomeada a Comissão de Concurso Público para organização, 
aplicação e correção de provas, bem como outros atos necessários para o processo de escolha de 
candidatos para provimento de cargos na Administração Municipal, composta pelos seguintes 
membros: Vitor dos Reis Nucci, portador do RG nº 41.583.620-7 e CPF nº 225.903.878-65, Jornalista, 
Luana Gasques Boni, portadora do RG nº 43.813.902-1 e CPF nº 312.201.128-01, Engenheira de 
Alimentos e Aiton Fernando Bertão dos Santos, portador do RG nº 40.091.899 e CPF nº 348.947.518-
60, Administrador de Empresa.  

§ 1º - A Comissão será presidida pelo senhor Vitor dos Reis Nucci. 
§ 2º - A Comissão deverá instaurar procedimento administrativo, que contenha 

os documentos relativos às fases do Concurso Público. 
   Art. 2º - Serão selecionados candidatos para o provimento de função, cuja 
nomenclatura, número de vagas, carga horária e vencimento constarão por inteiro teor do edital de 
Concurso Público, observadas as exigências e condições prescritas nas Legislações Municipal e 
Federal pertinentes. 

Art. 3º - O Concurso Público reger-se-á pelas disposições específicas do Edital, 
cabendo à Comissão nomeada por esta Portaria decidir sobre os casos eventualmente omissos, junto 
com a Comissão Municipal. 

Art. 4º - Fica nomeada a Comissão Municipal de Fiscalização e 
Acompanhamento, que acompanhará e supervisionará todo o Concurso Público e terá e 
responsabilidade de julgar os casos omissos ou duvidosos, que será composta pelos seguintes 
membros: Marcelo Alessandro de Paula, portador do RG nº 25.183.175-9, Francis Fernando Melega, 
portador do RG nº 32.923.069-4 e Anielli Carla Rossi de Paula, portadora do RG nº 29.139.291-X. 
   Art. 5º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
   Art. 6º - Revogam-se as disposições em contrário. 
             Floreal, 26 de Janeiro de 2.015. 
 
 
 
          JOÃO MANOEL DE CASTILHO 
               Prefeito Municipal 
Publicada nesta Secretaria Municipal na data supra. 
Registrada e arquivada no seu próprio arquivo. 
Floreal, 26 de Janeiro de 2.015. 
 
MARCELO ALESSANDRO DE PAULA 
                  Supervisor de Serviços 


