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--~1:ürizã-~UtiVo Municipal a Contratar em

Caráter Emergencial e Dá Outras Providências..'!

SOARES GARAIALDI, Prefeito Municipal de Manoel Viana, RS- Faço sa-

'" Lei Orgânica Municipal, que a Câmara Municipal aprovou e EU san-

LEI...

o Executivo MUnicipal a Contratar em Caráter Emergencial 02 (dois)
.-, de curriculo por atividade, para atuarem junto a Escola Munic,!

1Pasqualirtl.

de contrat~ão dos referidos professores é de 24( vinte e quatro)

término das atividades escolares ~

\ perlodo de contratação do atendente de enf'ernJagem é de 120( cento e ,. v:J:n-

te) dias.

~ .o::>

~"\"~I"'-.-)MI GUEL .4.- I ~ GARAIAlD I

Prefei to Municipal

, e Publique-se

dezembro de 1997~
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JUSTIFICATIVA:

Senhor Presidente,
' '---~ Vereadores:

i -
Este ~v6jeto visa a contrataçao emergencial de 02(dois) professores e 01(~)

atendente de enfernlagem para atender a necessidade urgente no quarlro de pes-

soal da Prefeitura 1\1u!').icipal, uma vez que os referidos professores estão I

com os contratos venci,dos e as atividades escolares estarem no período de e~
,cerrarnento I' Quanto ao atendente de enferntagem faz-se necessaria a ...cont~a.ta-

-, I ,
çao do mesmo ate que ~ possa realizar o Concurso Publico, para o cargo.

,

Entendemos que Vossas Senhorias aprovando' o presente Projeto em Regime j. ds

Urgência estarão prestando um valoroso serviço as atividades prec0nizadas I

por esta Administração:, no estabelecimento de suas prioridadess-
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MIGUEL ARGE)fi~ SOARES GARAIAIDI

Prefei to Municipal

.,

Hua walter JObim, 171 CEP 97.640-000 -Fones: (055) 256-1140 -1160 -1344 -1230
Gabinete Prefeito 256-1122 -Praia Rainha do Sol 256-1222



Pelo! presente, encaminhamos à Vossa Senhoria a so~ic
I ..., ,

JtiL~Gão (:1;:., con...~rajtja ao ':1.(:") :l1).o.s I;l'of~:;ssoras do Ctl.rT:Lculo Pà>r !\..tivid

:1 e::: '" I!:.scôla r',Trulj.cinc:l de l!? G-r'au Inc.. Alberto Pas ualini
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