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● RELATÓRIO DE SOLICITAÇÕES E-SIC 

Mês de dezembro de 2020 (01/12/2020 a 31/12/2020) 

 

NOME EMAIL PROTOCOLO TIPO DE SOLICITAÇÃO SITUAÇÃO 
João Nogueira da Silva dandidireito86@gmail.co

m 
071-A79-E15B7 cópia escaneada do projeto de lei aprovado pela 

câmara municipal para a realização do concurso 
público. 
 
cópia do plano de cargos e carreiras do magistério do 
município de Capim. 

Em andamento 

João Nogueira da Silva dandidireito86@gmail.co
m 

278-6F0-E4AF6 cópia em pdf do projeto de lei que autoriza a realização 
do concurso público da Prefeitura de Capim. 

Em andamento 

Fabiano Alencar de Medeiros alencar.fabiano@hotmail.

com 

233-417-4CB0A Posição sobre a realização da prova da Prefeitura de 
Mamanguape que ocorrerá próximo domingo(13/12) 
nesta cidade?  

Finalizado 

Adimilly Rodrigues adimillyne@gmail.com 7CE-2D0-D8C88 Decreto, ofício ou documento que valide as ações do 
município no suprimento da merenda escolar para os 
alunos da rede municipal de ensino, durante o período 
de suspensão das aulas presenciais em virtude da 
Pandemia do COVID-19. 

Finalizado 

Joyce Clara dos Santos Silva joyceclarass@gmail.com 9DC-EFF-4ADE0 prefeitura adotou o ensino remoto (EaD) nas escolas 
municipais para o ano letivo de 2020. E como forma de 
comprovar a adoção de tal medida, solicito a cópia do 
decreto ou documento similar que respalde a resposta. 

Finalizado 

Neire Carla Costa da Silva neire2704@gmail.com FE1-3E0-B5EB4 Cópia do Plano Municipal de Educação vigente. Finalizado 

Neire Carla Costa da Silva neire2704@gmail.com 454-1C7-3540F  Cópia do Plano Municipal de Assistência Social 
vigente. 

Finalizado 
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Joyce Clara dos Santos Silva joyceclarass@gmail.com 2A8-A3C-1F870  Cópia do Plano Municipal de Saúde em execução 
neste exercício. 

Finalizado 

Matheus Vasconcelos de 

Lacerda 

mvlacerdapb@gmail.com EAE-7BE-F7B15 Poderia me disponibilizar o plano de cargos e carreiras 
do município de Capim? 
 
Gostaria da informação, pois fiz o concurso para Agente 
Administrativo e gostaria de saber se tem gratificações 
ou algo do tipo. 

Finalizado 

Lituania Farias lituaniafarias@gmail.com 9C0-DED-FF5C1 Gostaria de solicitar cópia da lei atualizada que trata do 
plano de cargos, carreira e remuneração dos servidores 
públicos do município de Capim. 

Finalizado 

 

 


