PORTARIA Nº. 3108, DE 13 DE JANEIRO DE 2021.
Súmula: Designa o servidor que menciona para o
exercício de função gratificada.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RESERVA, ESTADO DO PARANÁ, no
uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial o contido no art. 79 da
Lei 785, de 26 de abril de 2017.
Considerando o teor do Comunicado Interno 006/2021 expedido pelo
Secretário de Saúde e Vigilância Sanitária solicitando a designação de servidores para o
exercício de funções de confiança no âmbito da Secretaria de Saúde e Vigilância
Sanitária.

RESOLVE

Art. 1º Designar, a partir da presente data, a servidora MAGDA YURIKO
GOTO OUCHI, matrícula funcional 2099/1, ocupante do cargo efetivo de Enfermeiro
Padrão, para exercer a função gratificada de Assistente Técnico II, na Secretaria de
Saúde e Vigilância Sanitária, exercendo a Coordenação da Clínica da Mulher e da
Criança.
§ 1º. Pelo exercício da função de confiança ora atribuído, a servidora,
além das funções inerentes ao cargo efetivo, terá atribuições de assessorar e assistir ao
superior hierárquico ao qual se encontra diretamente subordinado, fornecendo subsídios
técnicos nos assuntos atinentes às atividades desempenhadas na Unidade em que
estiver alocado, promover o levantamento de informações, estudos e relatórios, quando
solicitado, sobre matérias afetas à sua área de atuação e desempenhar outras funções
que lhe forem designadas pelo superior hierárquico.
§ 2º. Fica concedida a função gratificada símbolo FG-05 ao servidor pelas
atividades desenvolvidas na sua unidade organizacional.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO, em 13 de janeiro de 2021.

LUCAS MACHADO RIBEIRO
Prefeito do Município de Reserva
Estado do Paraná
Av. Cel. Rogério Borba, 741 – Fone (42) 3276-8300
84320-000 Reserva - Paraná
E-mail: prefeitura.reserva@bol.com.br
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