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SEÇÃO JUDICIÁRIA DO MARANHÃO
 

DESPACHO SJMA-SECAD

URGENTE
Primeiramente registro que através do despacho Secad 14287023 inclui nestes autos a

demanda da Subseção Judiciária de Bacabal relativa a contratação de um posto de office boy, um de
recepcionista e um de auxiliar administrativo objetivando maior interesse na contratação naquele local que
foi fracassado em outros momentos.

Com base na Portaria DIREF n. 485 de 23/10/2015 e para os fins do art. 21, III da IN
05/2017, DESIGNO os servidores abaixo para compor a equipe de planejamento da contratação de
empresa especializada na prestação de serviços de Apoio Administrativo, recepcionista e motoboy, de
natureza continuada e em regime de dedicação exclusiva de mão de obra para a Seção Judiciária do
Maranhão (boy, auxiliar administrativo, recepcionista, motoboy, auxiliar de arquivo, auxiliar de
almoxarifado, copeira), Bacabal (boy, auxiliar administrativo, recepcionista) Subseção de Imperatriz,
Bacabal e Caxias (auxiliares administrativos).

- Mário Gilberto de J B Pereira, Técnico Judiciário Área de Segurança, ma4803
- João Henrique Melo Gomes, Supervisor da Secom, ma42403
-Norton Nil Lima Clarentino, Supervisor da Seção de Apoio Administrativo e

Operacional da Subseção Judiciária de Bacabal, matrícula MA521-98
À equipe de planejamento para realização dos estudos preliminares, termo de referência

e demais providências, conforme art. 24 da IN 05/2017.
Encaminho ao servidor Mário Gilberto de Jesus para aumentar o número de postos de

auxiliar de almoxarifado e auxiliar de arquivo na capital para dois postos cada, além de incluir os postos
para Bacabal acima indicados.

Ciência à Seseg, Secom, Sesap-Bacabal, Nuasg e Nucaf.
À Setbib para publicar.

Celia Silva Faria
Diretora da Secretaria Administrativa

 

Documento assinado eletronicamente por Celia Silva Faria, Diretor(a) de Secretaria
Administrativa, em 20/10/2021, às 20:13 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
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