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PORTARIA GAB Nº 016/2018

Concede Progressão vertical a professores da rede
municipal de ensino.

A PREFEITA MUNICIPAL DE NAZARÉ, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais.
CONSIDERANDO as disposições das Leis Complementares nº 06/2010 e nº 07/2010,
CONSIDERANDO a conclusão do processo administrativo nº 332/2017, iniciado requerimento do
interessado, que comprova as condições dehabilitação em nível compatível para a concessão
deprogressão vertical, na forma da lei.

RESOLVE:

Art. 1º- Conceder a progressão vertical com a devida mudança de nível especial para nível II, em
virtude do curso de Pedagogia-Licenciatura o professor Orlando Ferreira Ribeiro, cadastro nº
155, integrante do Magistério Público Municipal.
Art. 2º- Determinar a Gerencia de recursos Humanos que sejam feitas as anotações devidas no livro
de registro de servidores e lançamento do novo nível no sistema de folha de pagamento.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a 01/08/2018.
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete da Prefeita Municipal de Nazaré –Ba, em 08 de agosto de 2018.
Eunice Soares Barreto Peixoto
Prefeita Municipal
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PORTARIA GAB Nº 017/2018
Concede Progressão vertical a professores da rede
municipal de ensino.

A PREFEITA MUNICIPAL DE NAZARÉ, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais.
CONSIDERANDO as disposições das Leis Complementares nº 06/2010 e nº 07/2010,
CONSIDERANDO a conclusão do processo administrativo nº127/2017, iniciado requerimento do
interessado, que comprova as condições de habilitação em nível compatível para a concessão de
progressão vertical, na forma da lei.

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder a progressão vertical com a devida mudança de nível especial para nível I, em
virtude do curso de Pedagogia-Licenciatura e Pós-Graduação “Lato Sensu” em Psicopedagogia,
a professora Eliene Andrade Tavares Santos, cadastro nº1585, integrante do Magistério Público
Municipal.
Art. 2º - Determinar a Gerencia de recursos Humanos que sejam feitas as anotações devidas no livro
de registro de servidores e lançamento do novo nível no sistema de folha de pagamento.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a 01/08/2018
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Nazaré –Ba, em 09 de agostode 2018.
Eunice Soares Barreto Peixoto
Prefeita Municipal
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PORTARIA GAB Nº 018/2018
Concede Progressão vertical a professores da rede
municipal de ensino.

A PREFEITA MUNICIPAL DE NAZARÉ, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais.
CONSIDERANDO as disposições das Leis Complementares nº 06/2010 e nº 07/2010,
CONSIDERANDO a conclusão do processo administrativo nº 437/2018, iniciado requerimento do
interessado, que comprova as condições de habilitação em nível compatível para a concessão de
progressão vertical, na forma da lei.

RESOLVE:

Art. 1º- Conceder a progressão vertical com a devida mudança de nível especial para nível II, em
virtude do curso de Pós-Graduação “Lato Sensu” e a certificação de Especialização Em
Alfabetização e Letramento a professora Edna Santos Sousa dos Santos, cadastro nº1586,
integrante do Magistério Público Municipal.
Art. 2º- Determinar a Gerencia de recursos Humanos que sejam feitas as anotações devidas no livro
de registro de servidores e lançamento do novo nível no sistema de folha de pagamento.
Art. 3º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a 01/08/2018.
Art. 4º- Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Nazaré –Ba, em 09 de agosto de 2018.
Eunice Soares Barreto Peixoto
Prefeita Municipal
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PORTARIA GAB Nº 019/2018

Concede Progressão vertical a professores da rede
municipal de ensino.

A PREFEITA MUNICIPAL DE NAZARÉ, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais.
CONSIDERANDO as disposições das Leis Complementares nº 06/2010 e nº 07/2010,
CONSIDERANDO a conclusão do processo administrativo nº 56/2018, iniciado requerimento do
interessado, que comprova as condições de habilitação em nível compatível para a concessão de
progressão vertical, na forma da lei.

RESOLVE:

Art. 1º- Conceder a progressão vertical com a devida mudança de nível especial para nível I, em
virtude do curso de Pós-Graduação “Lato Sensu” e a certificação de Especialização em
Alfabetização e Letramento a professora Marly Mota de Oliveira dos Santos, cadastro nº435,
integrante do Magistério Público Municipal.
Art. 2º- Determinar a Gerencia de recursos Humanos que sejam feitas as anotações devidas no livro
de registro de servidores e lançamento do novo nível no sistema de folha de pagamento.
Art. 3º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a 01/08/2018.
Art. 4º- Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Nazaré –Ba, em 09 deagostode 2018.
Eunice Soares Barreto Peixoto
Prefeita Municipal
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PORTARIA GAB Nº 020/2018
Concede Gratificação de Estímulo ao Aperfeiçoamento
Profissional a integrantes do Magistério Público
Municipal.
A PREFEITA MUNICIPAL DE NAZARÉ, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais.
CONSIDERANDO as disposições das Leis Complementares nº 06/2010 e n 07/2010,
CONSIDERANDO o que dispõe o Decreto Municipal nº 026/2014, que regulamentou a concessão
da gratificação de estímulo ao Aperfeiçoamento Profissional aos integrantes do Magistério Público
Municipal.
CONSIDERANDO a conclusão do processo administrativo nº 2694/2015, iniciado a requerimento
do interessado, que comprova as condições de habilitação em nível compatível para a concessão da
gratificação na forma da lei.

RESOLVE:

Art. 1º Conceder Gratificação de Estímulo ao Aperfeiçoamento Profissional, referente ao curso de
Licenciatura Plena em Matemática a Servidora Roquelina da Silva Alves, cadastro nº 169,
integrante do Magistério Público Municipal, no percentual de 8% (oito por cento).
Art. 2º Determinar a Gerencia de recursos Humanos que sejam feitas as anotações devidas no livro
de registro de servidores e lançamento do percentual estabelecido nº art.1ª relativo à Gratificaçãode
Estimulo ao Aperfeiçoamento Profissional, no sistema de folha de pagamento.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em
contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Nazaré –Ba em 09 de agosto de 2018.
Eunice Soares Barreto Peixoto
Prefeita Municipal
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