
OFICIAL
m u n i c í p i o  d e  n o v a  o d e s s a
DIaRIO´
Nº 482 | Ano II | Quinta-feira, 01 de Julho de 2020 | Diário Oficial de Nova Odessa | http://www.novaodessa.sp.gov.br

PODER EXECUTIVO
Quinta-feira, 02 de julho de 2020Nova Odessa, quinta-feira, 02 de julho de 2020Nova Odessa, quinta-feira, 02 de julho de 2020

GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 9.708 DE 30 DE JUNHO DE 2020

"Nomeia Assessor Tecnólogo"

BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA, Prefeito do Município de Nova Odessa, Estado de São Paulo, no uso de atribuições conferidas pela Lei Orgânica Municipal, através 
do art. 78, inciso II;

RESOLVE:

Art. 1ºNomearLUANE NATHALIE DE ALMEIDA,portadora do RG sob o nº 48.769.784-4, para o cargo de ASSESSOR TECNÓLOGO, de provimento em comissão, padrão 
salarial P42, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Art. 2ºCompete ao servidorassessorar os superiores no desenvolvimento dos planos de trabalho, projetos, metas e cronogramas, mediante aplicação das melhores práticas em 
gestão pública, elaborando estudos e, em conjunto com o superior, o acompanhamento do desenvolvimento e execução das estratégicas e prioridades estabelecidas de conformi-
dade com o Plano de Governo, Plano Plurianual e metas estabelecidas para a pasta, interagindo com as demais áreas, equipes e usuários ou destinatários das políticas públicas 
envolvidas.

Art. 3ºDeterminar a Diretoria de Recursos Humanos que promova as anotações necessárias do teor desta Portaria.

Art. 4ºEsta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições contrárias.

Nova odessa, 30 de junho de 2020
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA
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