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PORTARIA N.º 8.351/2020 

DE: 13/01/2020 
 

 

Readapta Servidor. 

 

 

O Prefeito Municipal de Boa Esperança, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições 

legais, de acordo com Art. 75 inciso VIII da Lei Orgânica Municipal. 

 

RESOLVE:   

   

Art. 1
o
 Readaptar a servidora Elismara do Livramento, do cargo efetivo de Professor, nível MAP 

III, matrículas n° 008311 e n° 224336, com carga horária de 50 horas semanais, na EMEF Profª. 

“Ubaldina Santo Amaro do Amaral”, a partir de 01/02/2020.  

Art. 2º A servidora irá desempenhar sua função da seguinte forma: 

 Auxiliar quinzenalmente, no acompanhamento da leitura, a alunos do 1º ao 5º ano, com 

prioridade aos do 1º ao 3º ano; 

 Coordenar o empréstimo de livros de literatura infantil e infanto-juvenil; 

 Coordenar o Programa Nacional do Livro Didático – PNLD; 

 Auxiliar na confecção de jogos didáticos; 

 Apoiar a coordenação escolar nos momentos de maior fluxo de alunos e pessoas; 

 Cuidar da organização dos murais; 

 Controlar equipamentos no Livro Tombo; 

 Controlar o material de higiene, limpeza e didático pedagógico; 

 Outras atividades de cunho pedagógico, que dentro de suas possibilidades consiga executar. 

 

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 01/02/2020, 

revogados as disposições em contrario. 

PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE. 

 

GABINETE DO PREFEITO DE BOA ESPERANÇA, aos 13 dias do mês de janeiro de 2020. 

 

 

 

 

 

LAURO VIEIRA DA SILVA 

         Prefeito Municipal 
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