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PORTARIA Nº. 18/2022 DE 17 DE JANEIRO DE 2022. 

“Institui Comissão para Análise e Avaliação dos oficineiros da área cultural credenciados no Edital do Chamamento Público nº 02/2022” 

NELITA CRISTINA MICHEL FRANCESCHINI, Prefeita do Município de Iracemápolis, Estado de são Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei; 

R E S O L V E: 

Art. 1º – Instituir Comissão para Análise e Avaliação dos oficineiros da área cultural credenciados no Edital do Chamamento Público nº 02/2022. 

 Art. 2º – Compete à comissão de análise e avaliação: 

I – Para análise e avaliação das propostas dos oficineiros da área cultural, será designada uma Comissão de Análise e Avaliação, mediante Portaria assinada pela Prefeita Municipal de 

Iracemápolis, que deverá ser publicada no Diário Oficial da Cidade.  

II – Seus membros serão servidores de carreira, podendo ser até 3 (três) pessoas.  

 III – A Comissão de Análise e Avaliação é soberana. 

IV – Nenhum membro da Comissão de Análise e Avaliação poderá participar de forma alguma de projeto concorrente. 

V – A respectiva Comissão de Análise e Avaliação preparará uma planilha contendo os selecionados. 

 VI – Será possível, por meio desta nota, estabelecer uma planilha geral com todas as propostas avaliadas no Processo de Análise e Avaliação que forem habilitadas.  

VII – Caberá, no prazo de 3 (cinco) dias úteis, a apresentação de recurso para a discussão de eventual ilegalidade e/ou discordância. 

VIII – As propostas habilitadas serão divulgadas e a Prefeitura Municipal de Iracemápolis não se obriga a contratar todas as propostas habilitadas, ficando a contratação condicionada ao 

limite orçamentário previsto neste Edital, bem como ao número de vagas disponível. 

IX – Haverá critérios de desempate em relação as propostas inscritas, conforme Anexo I, desta portaria.  

Art. 3º – A referida Comissão será composta pelos servidores abaixo descritos: 

- Fabiana de Aguiar Inez: Secretaria de Educação 

- Willian Roberto Degane: Secretaria de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo 

- Ana Cecilia de Oliveira: Secretaria de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo 

 

  Art. 4º – Do Processo e Critério para Análise e Avaliação: 

 

I – A Seleção das propostas ocorre em uma etapa: Análise e Avaliação Curricular dos inscritos. 

II – Caso haja necessidade de esclarecimento de dúvidas, poderá a Comissão de Análise e Avaliação solicitar informações complementares ao respectivos responsáveis. 

III – Em caso de empates, serão adotados critérios de desempate aos habilitados, ou seja, o Oficineiro já administrou oficina na área em que pretende realizar sua proposta (Informação 

deve estar no currículo completo e resumido). 

 Art. 5º – Quando convocados os membros da comissão ficarão à disposição para o desenvolvimento dos trabalhos instituídos nesta Portaria. 

 Art. 6º – Em caráter excepcional pode ser alterada pela Direção Administrativa a data de conclusão dos trabalhos da Comissão, de acordo com as necessidades e conveniências de ordem 
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administrativa. 

 Art. 7º – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. 

Iracemápolis, aos dezessete dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois. 

NELITA CRISTINA MICHEL FRANCESCHINI  

Prefeita Municipal 

 

ANEXO I 

 

CRITÉRIOS PONTUAÇÃO 

 

a) Qualidade e relevância artística do projeto 0 a 5 

b) Qualificação e experiência profissional do proponente 
0 a 5 

  

Pontuação Máxima     10 

 

LEGENDA DA PONTUAÇÃO (Notas de 0 a 5 para cada critério) 

0 ponto Não atende ao critério 

01 ponto Atende insuficientemente ao critério 

02 a 03 pontos Atende parcialmente ao critério 

4 pontos Atende satisfatoriamente ao critério 

5 pontos Atende plenamente ao critério 

 

CONVITE 

A Prefeitura Municipal convida a todos os munícipes à participarem da AUDIÊNCIA PÚBLICA de DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS 

DO 3º QUADRIMESTRE de 2021 conforme determina a LRF LC 101/2000, art. 9º § 4º, que ocorrerá no dia 18 (dezoito) de fevereiro de 2022, a partir das 17 hs, no plenário da Câmara 

Municipal e transmitido pelo canal da Câmara Municipal. 

Iracemápolis, 14 de fevereiro de 2022. 

NELITA C. MICHEL FRANCHESCHINI 

Prefeita Municipal 

 


