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b. Quanto aos projetos serão ofertados
que, o edital deixa apenas 3 meses
4647/2013)

conhecimento técnico e capacitação técnica para assumir as especificas funções por
nomeação ou concurso. sEÇÃo úrurcR Dos sERVTDoREs púBrcos, A;i.'iã- j oatividade administrativa permanente é exercida: r - em quarquer dos poderes doMunicípio, nas autarquias e nas fundações púbricas, por r"rido, púbrico, ocupante decargo público, em caráter efetivo ou em comissão, ou de função pública, observada aqualificacão profissional adequada;
a' Rever o quadro de funcionários da Fundação de cultura, incluindo o corpo de

direção.

b' A falta de capacitação leva a erros de entendimento na construção das políticas
públicas. Como as limitações das subáreas do edital.

segundo o ltem 3'2.2trata da distribuição em 6 projetos para cada uma das regionais,
dividindo os valores em l_ de RS20 mil, 1de RS15 mil, L de RS10 mil e 3 de RSS mil.a. lncompatíveis com valores de mercado praticados para uma produçâo cultural.b' A politica de distribuições em regionais e faixas de valores mascara a miséria de

investimentos do fundo, incentivando a competição pero varor maior, sem garantir
qualidade e descentralização dos projetos.

c. contradição em reração a rocar da rearização do projeto e a regionar do
empreendedor escrito. (o empreendedor é limitado a realizar seu projeto em
outra regional, exemplo um individuo do bairro lndustrial pretender fazer uma
pesquisa no bairro Tropical, por qual regional ele se inscreve?)

d. o individuo e convidado a se inscrever pedindo um varor menor, para ter mais
chances de ser contemplado.

VISTAS SOBRE O QUADRO DE

CONFORMIDADE COM A LEI.

Art. 39 (Lei Orgânica) - As
servidores ocupantes de cargo
por servidores de carreira nos
lei, desti

concurso público.

cursos de prestação de contas. euando? Já
para execução dos projetos ( Ferindo a Lei

FUNCTONARTOS DA FUNDAC E SUA CApACtTAçÃo EM

casos, condições e percentuais mínimos prdvistos em

funções de confiança exercidas exclusivamente por
efetivo, e os cargos em comissão a serem preenchidos

9.

10.

obt 
os. Chamar

1L' Art' 43 (tei orgânica) - É reservado o percentual de 5% (cinco por cento) dos cargos eempregos públicos para provimento ao portador de deficiência, e os critérios de suaadmissão serão definidos em lei.
a. Não é publicitado se exíste essa vaga e/ou vagas para ser ocupada, o prefeito

também tem poder de indicação para isso?


