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Araporã-MG, 12 de setembro de 2017.
Considerando que o servidor

DECRETO Nº 3193/2017

requerente ocupa o cargo de agente de
serviços gerais e comprovou possuir a

“Concede

promoção

funcional

dos

servidores que especifica”

conclusão

de

ensino

médio

que

corresponde ao nível G IV da carreira do
referido cargo;

A Prefeita Municipal de Araporã,
Estado de Minas Gerais, no uso de suas
atribuições

legais

previstas

na

DECRETA:

Lei

Orgânica do Município e ainda,

Art. 1º. – Fica deferido o pedido
de promoção da servidora, Sra. Janete

Considerando

os

previstos

a

legais

agente de serviços gerais, que passa

Complementar n. 057/09, de 08/10/2009

ocupar o nível G IV na tabela de

e no Decreto nº 2208/2013 e 2216/2013,

vencimentos

que regulamenta o processo de avaliação

previsto no Parágrafo Primeiro, do Art. 24

de

da Lei Complementar nº057/09.

dos

26

da

Aparecida dos Santos Costa, do cargo

Lei

desempenho

24

dispositivos

servidores

da

Carreira,

conforme

municipais de carreira para fins de
promoção;

Art. 2º.

– O presente decreto

entra em vigor na data de sua publicação
Considerando o relatório final da
Comissão de Avaliação de Desempenho,
nomeada pelo Decreto nº 2952/2016 ;

Considerando que a servidora

Gabinete da Prefeita Municipal
de Araporã-MG, 05 de setembro de 2017.

Renata Cristina Silva Borges

ora Requerente cumpre as exigências do

Prefeita Municipal

interstício de 365 dias de efetivo exercício
no mesmo nível de vencimento e obteve

DECRETO Nº 3194/2017

a pontuação mínima na Avaliação de
Desempenho exigida para promoção na

DISPÕE

SOBRE

carreira.

SERVIDOR

NOMEAÇÃO

COMISSIONADO

E

DE
DÁ

OUTRAS PROVIDENCIAS.
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Araporã-MG, 12 de setembro de 2017.
DISPÕE

A Prefeita Municipal de Araporã,
Estado de Minas Gerais, no uso de suas

SOBRE

SERVIDOR

NOMEAÇÃO

COMISSIONADO

DE

E

DÁ

OUTRAS PROVIDENCIAS.

atribuições legais;
A Prefeita Municipal de Araporã,
Considerando o
Lei

Complementar

disposto

Municipal

na
nº.

Estado de Minas Gerais, no uso de suas
atribuições legais;

093/2016, de 21 de Dezembro de 2016,
que

dispõe

sobre

a

reestruturação

administrativa do Poder Executivo do
Município de Araporã

Considerando o
Lei

Complementar

disposto

Municipal

na
nº.

093/2016, de 21 de Dezembro de 2016,
que

DECRETA:

dispõe

sobre

a

reestruturação

administrativa do Poder Executivo do
Município de Araporã

Art 1º - Fica nomeada para
ocupar o cargo de Assessor de Apoio a

DECRETA:

Sra. Eurípedes Batista Machado.
Art 2º - Esse decreto entra em
vigor

na

data

de

sua

publicação,

revogando as disposições em contrario.

Art 1º - Fica nomeada para
ocupar o cargo de Gerente de Arquivo
Geral a Sra. Ivone Alves Faria.
Art 2º - Esse decreto entra em

Gabinete da Prefeita Municipal
de Araporã-MG, 05

de Setembro de

vigor

na

data

de

sua

publicação,

revogando as disposições em contrario.

2017.
Gabinete da Prefeita Municipal
RENATA CRISTINA SILVA BORGES
Prefeita Municipal

de Araporã-MG, 05

de Setembro de

2017.
RENATA CRISTINA SILVA BORGES
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Prefeita Municipal
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Araporã-MG, 12 de setembro de 2017.
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