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PORTARIA N° 12.075, de 09 de abril de 2021. 
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Dispõe sobre a contratação, por 

cn  1  0141 -°171 	
tempo determinado, de Maycon 

----""--- 	
Barbosa Vescovi, para ocupar o 

/ 	

cargo de Motorista de Veículos 
Leves e Pesados. 

0 Prefeito Municipal de João Neiva, Estado do Espirito Santo, no uso 
de suas atribuições legais, conferidas pelo  art.  61, inciso VI da Lei Orgânica Municipal, e; 

Considerando a solicitação de contração de Maycon Barbosa Vescovi, 
para ocupar o cargo de Motorista de Veículos Leves e Pesados, protocolizado através do 
Processo Administrativo n° 1.240, de 09/04/2021, proveniente da Secretaria Municipal 
de Saúde (Semsa); 

Considerando que o Concurso Público - Edital no 005/2020, para 
preenchimento das vagas do cargo de nível médio e Técnico encontra-se em andamento; 

Considerando que a Lei Municipal no 3.181/2019 autoriza a contratação 
de pessoal para atender a necessidade de excepcional interesse público ocasionada por 
insuficiência de pessoal do quadro efetivo; 

Considerando a realização do Processo Seletivo Simplificado - Edital no 
001/2021 para seleção de Motorista de Veículos Leves e Pesados, entre outros, para 
preenchimento das vagas existentes, a fim de atender as necessidades verificadas na 
Administração Municipal; 

RESOLVE: 

Art.  10. Contratar Maycon Barbosa Vescovi, por tempo determinado, 
para desempenhar a função do cargo de Motorista de Veículos Leves e Pesados, 
Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), percebendo a remuneração compatível com a 
carreira  III,  prevista no anexo V, da Lei Municipal no 3.100/2018.  

Art.  20. 0 prazo da contratação fluirá de 09/04/2021 a 
08/04/2022, e seu contrato será reduzido a termo, na forma do que dispõe o  art.  80,  

III,  "a" da Lei Orgânica Municipal e será regido pelas normas constantes da Lei Municipal 
no 3.181/2019. 

Parágrafo único. Tendo em vista a realização do concurso público, o 
encerramento do contrato da servidora poderá ocorrer com a conclusão do referido 
concurso e consequente homologação do resultado final e nomeação dos candidatos 
aprovados, caso este ocorra antes do prazo final do contrato. 

Registre-se, publique-se e cumpra-se. 

Gabinete do Prefeito Municipal de João Neiva/ES, em 09 de abril de 
2021.  

Paul 	 e Nardi 
Prefei o M 	ipal 

Regis ado e  publicado,  em 09 de  abril  de 2021. 

enan Rossoni Pattuzzo 
Chefe de Gabinete - Interino 
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