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DECRETO N°001/2015-GABCM.       Baliza – GO, 03 de Setembro de 
2015.  

  
  

Dispõe sobre a nomeação da aprovada no 
concurso de nº001/2014, JORDANA SILVA 
FERNANDES, para provimento do cargo 
de Auxiliar Administrativo da Câmara 
Municipal de Baliza – GO, e, dá outras 
providências.  

  
 

  

A PRESIDENTE DA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
BALIZA - ESTADO DE GOIÁS, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas pelo inciso II do artigo 37 da Constituição Federal, 
inciso II do artigo 67 da Lei Orgânica do Município de Baliza – GO e 
ainda por derradeiro a alínea “a” do inciso III do artigo 21 do 
Regimento Interno da Câmara Municipal de Baliza – GO;  

  
 

CONSIDERANDO a realização no ano de 2014, de concurso público 
para provimento 3(três) vagas, em cargos contínuos e permanentes 
desta Casa de Leis, conforme outrora foi estabelecido no Plano de 
Cargos e Salários dos Servidores da Câmara Municipal de Baliza – GO; 
 
 

CONSIDERANDO a homologação e adjudicação do resultado do 
certame e posterior convocação dos aprovados por meio de 
divulgação no site (www.baliza.go.legislativo.gov.br) e Mural da 
Câmara Municipal de Baliza – GO, na data de 03 de setembro de 2015;  
  
 
 
 

CONSIDERANDO que a candidata aprovada, atendeu a convocação e 
carreou aos arquivos desta Casa de Leis, todos os documentos e 
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atestados de saúde física e mental, necessários a comprovação de sua 
aptidão para o cargo.  

  
  

D E C R E T A:   

  
  

Artigo 1º – Fica nomeada a Sr.ª JORDANA SILVA 
FERNANDES, brasileira, solteira, estudante, portadora da carteira de 
identidade com o nº 5578286-SSPGO e inscrita no cadastro de 
pessoas físicas sob o nº 032.780.291-00, residente e domiciliada a 
Rua "A", Qd. - 02, Lt. – 19, Setor Pavão, Baliza – GO, para exercer o 
cargo efetivo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO, percebendo o 
vencimento definido em Lei para o cargo, tendo em vista sua 
aprovação no concurso público N°001/2014.  
 

  

Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação 
no Diário Oficial do Estado de Goiás, revogadas as disposições em 
contrário.  
 

  

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Baliza, Estado de 
Goiás, aos 03 (três) dias do mês de setembro de 2015.  

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WINDHIA FERNANDES SILVA  

Presidente da Mesa Diretora  

Biênio 2015/2015 

 


