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PORTARIA N.º 012/2020, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2020. 
 

 
“DISPÕE SOBRE A CONSTITUIÇÃO E 
NOMEAÇÃO DE COMISSÃO TÉCNICA 
ESPECIAL RESPONSÁVEL PELA 
REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO 
SIMPLIFICADO VISANDO A 
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA, POR 
EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, 
PARA O CIESP E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS”. 

 
 

Considerando a necessidade de abertura de procedimento seletivo simplificado 

para a contratação, por prazo determinado, de pessoal para o CIESP, fundamentada 

no excepcional interesse público; 

 

Considerando o disposto na Cláusula 38ª do Contrato de Consórcio Público do 

CIESP; 

 

Considerando a necessidade de identificação de conhecimentos específicos, de 

análise e avaliação curricular para atribuição de pontuação e classificação dos 

candidatos, de maneira a buscar o perfil ideal para o atendimento da necessidade de 

contratação em questão; 

 

Considerando, por fim, que os procedimentos seletivos que se pretende 

instituir carecem de uma Comissão para sua condução, 

 

o Presidente do CIESP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE 

ESPECIALIDADES, no uso de suas atribuições, e em consonância com os 

documentos de regência do Consórcio, RESOLVE: 

 

Art. 1º - Fica constituída e nomeada uma Comissão Técnica Especial visando 

a condução do Processo Seletivo Simplificado do CIESP para contratação de pessoal, 

por prazo determinado, para atendimento de demanda de excepcional interesse 
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público. 

 

Art. 2º - A Comissão Especial será responsável por planejar, executar e 

acompanhar o procedimento seletivo simplificado, incluindo a aplicação de testes 

(prova) e análise e atribuição de pontos aos currículos apresentados pelos candidatos 

inscritos, ficando designados para sua composição os seguintes membros: 

 

I – ROSANE SILVA SANTANA, Contadora; 

 

II – BIANCA FERREIRA BORGES, Enfermeira; 

 

III – DEMÓSTENES DE SOUZA DO NASCIMENTO, Diretor de Transporte. 

 

§ 1º - A Comissão será presidida e coordenada pela indicada no inciso I, 

sendo substituída, em caso de necessidade, pelos nomes subsequentes. 

 

§ 2º - A Comissão somente poderá se reunir, deliberar e decidir com a 

presença da maioria de seus membros, devendo as reuniões e deliberações serem 

registradas em Ata. 

 

Art. 3º - São competências e atribuições da Comissão Especial: 

 

I – coordenar, acompanhar, registrar e deliberar sobre todas as atividades 

inerentes a realização do Processo Seletivo Simplificado; 

 

II – preparar, editar e coordenar a aplicação da prova objetiva, em sendo 

decidido pela sua utilização como critério de seleção; 

 

III – avaliar a documentação e os currículos (documentos de formação e 

experiência) apresentados pelos candidatos inscritos, atribuindo-lhes pontuações nos 

termos do Edital do Processo Seletivo a ser por ela editado; 
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IV – definir, cumprir e fazer cumprir os prazos estabelecidos no cronograma 

do Processo Seletivo. 

 

Art. 4º - Reportar à Assessoria Jurídica, à Secretaria Executiva e/ou à 

Presidência do CIESP qualquer assunto referente ao processo seletivo que 

ultrapasse as responsabilidades e poderes da comissão ou sua área de competência. 

 

Art. 5º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, e perderá 

seus efeitos após a homologação do Processo Seletivo Simplificado em questão. 

 

Art. 6º – Revogam-se as disposições em contrário. 

 

Bicas, Minas Gerais, 23 de novembro de 2020. 

  

 

 

Welington Marcos Rodrigues 

Presidente do CIESP 

 


		2020-11-23T17:52:22-0300
	WELINGTON MARCOS RODRIGUES:67277373634




