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  PORTARIA n° 034/2016, de 21 de novembro de 2016. 

 
 
A Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Riqueza, Estado de 
Santa Catarina, Caren Marlene Rutzen, usando das atribuições que lhe são 
conferidas e de acordo com o artigo 3°, inciso IV, da Lei 10.520/2002, além 
dos demais dispositivos legais pertinentes: 

 
 
 
 RESOLVE: 
 

 
 
 

I - NOMEAR  a Comissão Especial para o acompanhamento do Concurso público 
nº 001/2016, destinado ao provimento de cargos do quadro pessoal da Câmara de Vereadores 
de Riqueza, assim composta: 

 
PAULO HENRIQUE HELLER, Servidor da Câmara Municipal – Presidente; 
JOÃO CAVALHEIRO, Vereador da Câmara Municipal – Secretário 
LIANDRO JAESINSKI, Vereador da Câmara Municipal -  membro; 
IVANIR JOSÉ BERTOTTI, Vereador da Câmara Municipal – membro 
 
 
O presidente, o secretário e os membros poderão ser substituídos pelos respectivos 

suplentes de vereador, em caso de licença, podendo reassumir o encargo, quando do termo 
final da licença.  

  
II – DESIGNAR  sobre as competências da comissão de acompanhamento do 

concurso público; 
– fiscalizar a aplicação das provas e rubricar no verso dos gabaritos no final da 

realização das provas; 
 – fiscalizar a correção das provas;  
– acompanhar o julgamento dos recursos interpostos pelos candidatos, com o 

parecer dos profissionais da empresa contratada;  
_ velar pela preservação do sigilo das provas; 
– analisar e referendar todos os editais do Concurso Público: principalmente em 

relação à homologação das inscrições e da lista de aprovados na Classificação final do 
Concurso Público. 

 
O Presidente da Comissão do Concurso Público, será responsável em coordenar a 

comissão, o secretario será responsável pela lavratura das atas das reuniões da Comissão, e os 
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membros em participar e fiscalizar o acompanhamento de todas as etapas do Concurso 
Público. 

 
III- DESIGNAR sobre o afastamento da comissão do Concurso Público:  
 
- Aplicam-se aos membros das comissões e os seus cônjuges, conviventes, irmãos 

e filhos os motivos de suspeição e de impedimento para a participação no Concurso Público; 
 
Constituem motivo de suspeição ou impedimento:  
- A existência de candidatos funcionalmente vinculados a comissão do Concurso 

Público e de seus cônjuges, conviventes, pais, irmãos e filhos. 
- Não poderão participar do Concurso Público, os membros da comissão deste 

certame e os profissionais responsáveis pela elaboração das provas objetivas, assim como seus 
cônjuges, conviventes, pais, irmãos e filhos. 

– Os motivos de suspeição e de impedimento deverão ser comunicados ao 
Presidente da Comissão do Concurso Público, por escrito, até 03 (três) dias úteis após a 
publicação da relação dos candidatos inscritos 

 – Os membros da Comissão do Concurso Público, no seu afastamento, serão 
substituídos pelos suplentes, designados por resolução específica. 

 – Homologado o concurso público, a comissão de que trata esta Portaria será 
extinta automaticamente. 

 
 

Riqueza/SC, 21 de novembro de 2016. 
 

Caren Marlene Rutzen 
Presidente da Câmara de Vereadores  

 
Certifico ainda, que publiquei a presente Portaria em data supra. 
         
 
              Tatiane Arndt Barbosa                          Ciente:   
   
Secretária da Câmara de Vereadores             Em ............../.................../.................... 
 
 
............................................................                          ............................................................
                  
 
............................................................                        ............................................................ 
 
 
............................................................                          ............................................................ 
 
 
............................................................                        ............................................................ 
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