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LEI MUNICIPAL Ng g77,DEO6 DE MARçO DE 2O2O

AItera a Lei Municipal ne 762, de 26 de janeiro de

2018, autoriza o poder executivo nnunicipal a

contratar Alunos Estagiários da Rede de Ensino e da

outras providencias.

O PREFETTO DE ITAPOÁ, Marlon Roberto Neuber: Faço saber que a Câmara Municipal de ltapoá
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. Ls Fica alterado a ementa da Lei Municipal ns 762/2OL8, que passa a vigorar com a seguinte
redação:
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Autoriza o poder executivo municipal a contratar Alunos Estagiários da Rede de Ensino

Municipal e Particular e da outras providencias.

Art. 2e Fica alterado o §1e do artigo 16 da Lei Municipal ne 76T2018, que passa a vigorar com a seguinte
redação:

An. J.b [...1

§ 10, ê+ eandidates deverãe entre8ari ne memente da inseriçãq eépia autentieada de

Art. 16 [...]
t 1Q ôc candidatos a Estagiário deverão entregar, no momento da inscr!çãc, copia legíveis doJ4rvJ

histórico escolar, se o estágio for para alunos do ensino médio âpresentar histórico escolar
do ensino fundamental e se o estágio for para alunos do ensino superior apresentar cópia da

matriculo do curso e o histórico escolar do ensino médio.

Art. 3e Fica alterado o artigo 18 da Lei Municipal ne 76UOL8, gue passa a vigorar com a seguinte
redação:
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Art. 18. Serão considerados classificados os candidates que obtiverem nota igualou superior
a 6,Oü(seis).

Art. 4e Fica suprimido o inciso ll do §3e do artigo 16 da Lei Municipal ne 76U20t8.

Art. 16 [...]
§3s [...]
ll- Matemátiea,

Art. 5s Fica alterado o §4e do artigo 16 da Lei Municipal ns 76T2018, que passa a vigorar com a seguinte
,'.-. - .

LMO ne g7q2O2O - Autoriza o Poder Executivo a contratar pessoal através de processo seletivo, para atender as demandas do Tribunal Regional Eleitoral de ;'
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redação:

§ 40, e eábule Bara ebtençãe da NeTÂ FINAt se dará êenferme fórmula abaixe:
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NF - NeTÂ F|NAU
M1 Média aritrnétie+das netas de tíngua Pertuguesai e

M2 Média aritmétiea da' netas de Matemátiea,

§ 4e. O cálculo para obtenção da NOTA FINAL se dará conforme fórmula abaixo:

NF= Mlonde
2

NF= NOTA FINAL;

M I - Média aritmética das notas de língua portuguesa.

Art. 6e Fica alterado o artigo 20 da Lei Municipal ne 76U20L8, que passa a vigorar corn a seguinte
redação:
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Art. 20. Os candidatos
pelo prazo de 06 (seis)

o que vencer primeiro,
surgir.

AÍt.7e Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Itapoá, 06 de março de 2020.

JADIEL

aprovados e não admitidos constituirão cadastro de reserva mantido
meses, ou até o término do curso escolar do candidato, prevalecendo
e poderão ser nomeados para preenchimento de vagas que vierem a

Nicole Faligurski Feneira da Slva
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