
 

  
 
 

 
 

Portaria nº 074/2016 de 03 de maio de 2016 
 

Ementa: Contrata professor por excepcional interesse 
público, conforme especifica. 

 
A PRESIDENTE DA AUTARQUIA DO ENSINO SUPERIOR DE GARANHUNS – AESGA; Ana Cristina Soares Alfaya 
Sá Barreto, Presidente em Exercício, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, estabelecidas na Lei Municipal nº 
3.445/2006, de 28 de dezembro de 2006; 
 
CONSIDERANDO, a Lei Municipal nº 3979/2014, que trata da necessidade temporária de excepcional interesse público no 
âmbito da Autarquia; 
 
CONSIDERANDO, solicitação encaminhada pela Coordenação do Curso de Engenharia Civil, na qual expressa a 
necessidade de contratação de Professores, tendo em vista que o Concurso Público realizado em 2013 não preencheu todas 
as vagas oferecidas; 
           
CONSIDERANDO, o processo seletivo simplificado realizado por esta Unidade Gestora mediante o Edital CESPA nº 
002/2016, que visa a contratação de professores por excepcional interesse público; 
 
CONSIDERANDO, que o resultado do referido processo seletivo foi homologado em 22 de fevereiro de 2016, cuja 
publicação foi realizada no Diário Oficial dos Municípios em 24 de fevereiro do corrente ano, Edição nº 1525. 
 
CONSIDERANDO, a indisponibilidade do Professor aprovado em 1º (primeiro) lugar no referido processo seletivo, e que 
os demais aprovados, segundo, terceiro e quarto lugar apresentaram a falta de interesse de assumir as disciplinas objeto da 
contratação; 
 
R E S O L V E: 

   
Art. 1º- Contratar por excepcional interesse público, pelo período de 08 (oito) meses, o professor aprovado na seleção 
simplificada definida pelo Edital CESPA 002/2016, seguindo a ordem de classificação e termos fixados em contrato. 
 

CONFORME A NECESSIDADE 
ESTABILIDADE DAS ESTRUTURAS I E II, AÇO E MADEIRA 

INSCRIÇÃO NOME: ORDEM 
PSS1010015 FLAVIO ROBERTO SILVA 5º 

 
Art. 2º - A presente portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 02 de maio de 
2016.                    
 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
 
REGISTRE-SE,  
PUBLIQUE-SE E  
CUMPRA-SE 

 
ANA CRISTINA SOARES ALFAYA SA BARRETTO 

Presidente da AESGA em exercício 
 


