
LIGA ACADÊMICA DE ORTOPEDIA 

E TRAUMATOLOGIA DE PENÁPOLIS 

PORTARIA Nº 03, DE 03 DE AGOSTO DE 2020 

(Dispõe sobre o cargo de Direção Cientifica Temporária da LAORTO-Penápolis e sua 

composição) 

 

JOSUÉ GALDINO CORRÊA JUNIOR, Presidente da Liga Acadêmica de Ortopedia 

e Traumatologia de Penápolis, no uso de suas atribuições legais e, 

 

RESOLVE: 

Art. 1 – Preenchimento do cargo de Diretor Científico da Liga Acadêmica de Ortopedia 

e Traumatologia de Penápolis (LAORTO-Penápolis) de tempo temporário, com as 

seguintes ressalvas: 

I. Compete a Diretoria vigente indicar e votar a seleção do Membro Titular para 

a cadeira de Diretor Científico da Liga; 

II. A escolha da Membro Titular será realizada por maioria dos votos da 

Diretoria; 

III. O novo Diretor Científico da Liga, será designado como Diretor Científico 

Temporário; 

IV. O cargo de Diretor Científico Temporário terá duração de 3 (três) meses; 

V. O cargo de Diretor Científico Temporário poderá ser prorrogado por 100% 

(cem por cento) do tempo determinado normalmente, ou seja, poderá ser 

prorrogado por mais 3 (três) meses, Totalizando 6 (seis) meses; 

VI. Após o término deste período, o Membro titular que estiver ocupando a 

cadeira de Diretor Científico, assumirá está definitivamente. 



Art. 2 – A cadeira de Diretor científico da LAORTO-Penápolis, deverá ser ocupada por 

um Membro titular da Liga. 

Art. 3 – O membro Titular que assumir a cadeira de Diretor Científico Temporário, devera 

obedecer ao Estatuto da Liga de Acadêmica de Ortopedia e Traumatologia de Penápolis 

e Portarias publicadas anteriormente a está presente data. 

Art. 4 – Torna-se publico a ocupação da cadeira de Diretor Científico Temporário pelo 

Membro Titular da Liga JOSÉ PAULO MACEDO SILVA.  

I. Votação realizada em âmbito virtual, sem a necessidade de abertura de Ata 

para tal. 

II. O novo Diretor Científico Temporário será supervisionado, para que se possa 

avaliar seu desempenho diante deste cargo. 

III. Caso a Diretoria efetiva, constate irregularidades ou improdutividade de tal 

membro no período determinado, este poderá ser exonerado do cardo sem 

necessidade de votação da Assembleia Geral. 

Art. 5 – Esta Portaria tem poder de prorrogação de sua vigência, de acordo com o Art. 1, 

§ IV e V. 

Art. 6 – Essa portaria entra em vigor e passa a produzir efeitos na data de sua publicação, 

revogando quaisquer disposições em comentários. 

 

Penápolis, 03 de Agosto de 2020 
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