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PORTARIA N.º 57/2019 

 

          

                                                                     

Institui a Comissão Sindicante para análise do Processo 

n. 001-2019-PAAF e nomeia membros 

 

 

 

                                                                                            

A Presidente do Conselho Regional de Nutricionistas da 5ª Região Bahia - Sergipe, no uso de suas 

atribuições legais, conforme determina a Lei Federal n. 6.583/78, Resolve: 

 

 

Considerando: 

 

A ocorrência reiterada de atos de negligência e desídia do servidor com Carteira 

Profissional:4123456 serie 002-0/BA, Matricula no:54, no desempenho das suas atividades, 

os quais já foram objeto de advertências anteriores e suspensão, aliado a avaliação de 

desempenho insuficiente realizada; 
 

A necessidade de apuração de responsabilidade e autoria, bem como reunião de provas em processo 

administrativo; 

 

O interesse de que seja garantido ao empregado o contraditório e ampla defesa, 

 

RESOLVE 

 

Artigo 1. Instituir Comissão Sindicante para Apuração de falta grave e insuficiência de desempenho 

do Servidor registrado sob matricula numero 54, CTPS 4123456 SERIE 002-0/BA 
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Artigo 2. Nomear para Comissão Sindicante os seguintes membros: 

I – Graça Wanderley 

II – Christiano Marcello Borges 

III – Ana Patricia Oliveira dos Santos 

Paragrafo Primeiro – Fica designada que a Nutricionista Graça Wanderley ocupará a Presidência da 

Comissão. 

 

Artigo 3. A Comissão deverá iniciar seus trabalhos a partir do dia 12 de agosto de 2019 e encerrá-lo 

em trinta dias, podendo ser solicitado prorrogação do prazo. 

 

Artigo 4. A Comissão concederá ao empregado prazo para apresentação de defesa e 

procederá a oitiva do mesmo, bem como de suas testemunhas. 

 

Paragrafo Único – A Comissão possui autonomia para convocar testemunhas que julgue 

necessárias ao alcance dos fatos. 

 

Artigo 5. Ao término dos seus trabalhos a Comissão elaborará relatório final de seus 

trabalhos, com a sua conclusão acerca da ocorrência da falta grave, e da insuficiência de 

desempenho, remetendo o resultado para deliberação da Diretoria do CRN5.  

 

Esta Portaria entra em vigor a partir desta data. 

 

 

Salvador, 07 de agosto de 2019. 

 

 

                     Amanda Ornelas Trindade Mello                 Telmara Benevides  

Presidente do CRN-5                                     Secretária do CRN-5 

CRN-5/2563                                         CRN-5/3620 



 
CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS - 5ª REGIÃO 

BA - SE 

 


