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PORTARIA Nº. 003/2013 DE 30 DE ABRIL DE 2013. 

 

DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DE MEMBROS PARA 
COMISSÃO COORDENADORA DO PROCESSO DE 
SELEÇÃO PÚBLICA 01/2013 E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. .   

 
 
MARIA MANEA DA CRUZ, Presidente do Consórcio 
Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico, Social, 
Ambiental e Turístico do Complexo Nascentes do Pantanal, no 
uso de suas atribuições legais e considerando a Resolução 
Administrativa Nº 01/2013. 

 
RESOLVE: 
 
Art. 1º - Nomear os membros abaixo, para compor a Comissão 
Coordenadora do Processo de Seleção Pública para preenchimento de 
vagas de Emprego Público no Consórcio Intermunicipal de 
Desenvolvimento Econômico, Social, Ambiental e Turístico do 
Complexo Nascentes do Pantanal, sob o regime celetista, não 
adquirindo a estabilidade a que se refere o art. 41 da Constituição 
Federal, com contribuição previdenciária para o regime geral, a ser 
realizado em 09 de Junho de 2013. 

 
Nome Função 
DARIU ANTONIO CARNIEL 
Secretário Executivo do Consórcio 

Presidente 

EDSON MARQUES COSTA 
Servidor da Prefeitura de São José dos Quatro Marcos 

Membro 

MARIA JOSÉ DA ROCHA 
Servidora da Prefeitura de São José dos Quatro Marcos 

Membro 

                                                                                                
Art. 2º - A Comissão Coordenadora criada através desta 

Portaria deverá: 

I – Acompanhar e fiscalizar o Processo de Seleção Pública 
001/2013 do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento 
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Econômico, Social, Ambiental e Turístico do Complexo Nascentes do 
Pantanal, nos termos das legislações pertinentes; 

II – Adotar medidas e providências necessárias à realização do 
Processo de Seleção Pública 001/2013; 

 
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua 

publicação. 
 
Art. 4º - Ficam revogadas as disposições em contrário. 
  

Gabinete da Presidente do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico, 
Social, Ambiental e Turístico do Complexo Nascentes do Pantanal, 30 de Abril de 2013. 

 
 
 
 

MARIA MANEA DA CRUZ 
Presidente do CIDESAT do Complexo Nascentes do Pantanal 

 
 

Registre-se, Publique-se e Afixe-se. 
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PORTARIA Nº. 004/2013 DE 30 DE ABRIL DE 2013. 
 

DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DE MEMBROS PARA 
COMISSÃO DE INSCRIÇÃO DO PROCESSO DE SELEÇÃO 
PÚBLICA 01/2013 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. .   

 
 
MARIA MANEA DA CRUZ, Presidente do Consórcio Intermunicipal de 
Desenvolvimento Econômico, Social, Ambiental e Turístico do Complexo 
Nascentes do Pantanal, no uso de suas atribuições legais e considerando a 
Resolução Administrativa Nº 01/2013. 

 
RESOLVE: 
 
Art. 1º - Nomear os membros abaixo, para proceder e controlar as inscrições dos 
candidatos com vistas ao Processo de Seleção Pública para preenchimento de 
vagas de Emprego Público no Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento 
Econômico, Social, Ambiental e Turístico do Complexo Nascentes do Pantanal, sob 
o regime celetista, não adquirindo a estabilidade a que se refere o art. 41 da 
Constituição Federal, com contribuição previdenciária para o regime geral, a ser 
realizado em 09 de Junho de 2013. 

 
Nome Função 
EDSON MARQUES COSTA Auxiliar Administrativo 

Servidor da Prefeitura de São José dos Quatro Marcos 
MARIA JOSÉ DA ROCHA Auxiliar de Serviços Internos 

Servidora da Prefeitura de São José dos Quatro Marcos 
                                                                                                

Art. 2º - Para cumprimento da presente deverá ser observado as determinações 
legais dos Editais do Processo de Seleção Pública 01/2013.  
 
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação. 
 
Art. 4º - Ficam revogadas as disposições em contrário. 

  
Gabinete da Presidente do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico, 

Social, Ambiental e Turístico do Complexo Nascentes do Pantanal, 30 de Abril de 2013. 
 
 
 
 

MARIA MANEA DA CRUZ 
Presidente do CIDESAT do Complexo Nascentes do Pantanal 

 
Registre-se, Publique-se e Afixe-se. 
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PORTARIA Nº. 05/2013 DE 10 DE MAIO DE 2013. 
 

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS PORTARIAS 
03/2013 E 04/2013 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. .   

 
 
MARIA MANEA DA CRUZ, Presidente do Consórcio Intermunicipal 
de Desenvolvimento Econômico, Social, Ambiental e Turístico do 
Complexo Nascentes do Pantanal, no uso de suas atribuições legais, 
considerando a Resolução Administrativa Nº 01/2013, considerando 
as recomendações da Unidade de controle Interno a cerca da Minuta 
do Edital de Seleção Pública 01/2013 e considerando a alteração da 
data para realização do Processo de seleção,  

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º - Altera o artigo 1º da PORTARIA Nº 03/2013 que passa a vigorar 
com a seguinte redação:  

“Art. 1º - Nomear os membros abaixo, para compor a 
Comissão Coordenadora do Processo de Seleção Pública para 
preenchimento de vagas de Emprego Público no Consórcio 
Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico, Social, 
Ambiental e Turístico do Complexo Nascentes do Pantanal, sob 
o regime celetista, não adquirindo a estabilidade a que se refere 
o art. 41 da Constituição Federal, com contribuição 
previdenciária para o regime geral, a ser realizado em 23 de 
Junho de 2013.” 

 

Art. 2º - Altera o artigo 1º da PORTARIA Nº 04/2013 que passa a vigorar 
com a seguinte redação:  

“Art. 1º - Nomear os membros abaixo, para proceder e controlar as 
inscrições dos candidatos com vistas ao Processo de Seleção Pública 
para preenchimento de vagas de Emprego Público no Consórcio 
Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico, Social, Ambiental e 
Turístico do Complexo Nascentes do Pantanal, sob o regime 
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celetista, não adquirindo a estabilidade a que se refere o art. 41 da 
Constituição Federal, com contribuição previdenciária para o regime 
geral, a ser realizado em 23 de Junho de 2013.” 

                                                                                               

Art. 3º - Permanecem inalterados os demais artigos das portarias 03/2013 
e 04/2013 que não foram objeto de alteração.  

 

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação. 

 

Art. 5º - Ficam revogadas as disposições em contrário. 

  
Gabinete da Presidente do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento 

Econômico, Social, Ambiental e Turístico do Complexo Nascentes do 
Pantanal, 10 de Maio de 2013. 

 
 
 
 

MARIA MANEA DA CRUZ 
Presidente do CIDESAT do Complexo Nascentes do Pantanal 

 
Registre-se, Publique-se e Afixe-se. 


