
 
Decreto nº. 2516, de 09 de dezembro de 2019. 
 
CONSTITUI COMISSÃO ESPECIAL DE COORDENAÇÃO E 

ACOMPANHAMENTO DO CONCURSO PÚBLICO Nº. 001/2019, 
DESIGNA SEUS MEMBROS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 
Leani Kapp Schmitt, Prefeita de Arabutã, Estado de Santa 
Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei; 

 
Considerando a realização do Concurso Público nº. 001/2019, 
para provimento de vagas em cargos do Quadro de Pessoal do 

Poder Executivo Municipal; 
 

Considerando necessidade de atribuir a pessoas capazes as 
atribuições de coordenação e de acompanhamento das fases do 
Concurso Público e do Processo Seletivo; 

 
Considerando a necessidade de garantia de cumprimento dos 

preceitos constitucionais aplicáveis à Administração Pública; 
 
D E C R E T A: 

 
Art. 1º. Fica constituída a Comissão Especial do Concurso Público 

nº. 001/2019, restando designados os seguintes servidores públicos 

municipais: 
 

I – LEOCIR CLAUDÉRIO ROHDE, servidor público municipal, 
ocupante do cargo de provimento efetivo de motorista, que será o Presidente; 

 

II – EMANUELE AREND, servidora pública municipal, ocupante do 
cargo de provimento efetivo de auxiliar administrativa, que será a secretária 

dos trabalhos da Comissão;  
 
III – JULIANE SALETE MUNARETTO DA CAMPO CAMILLO, servidora 

pública municipal ocupante do cargo de Provimento Efetivo de Técnico em 
Enfermagem, que será membro; 

 

IV - ANE CAROLINE DE OLIVEIRA DA LUZ, servidora pública 
municipal, ocupante do cargo de Provimento Efetivo de psicóloga, que será 

membro; 
 
V – ROSIMERI HOFFMANN KASTER, servidora pública municipal, 

ocupante do cargo de provimento efetivo de Atendente de Biblioteca, que 
será membro. 

 
Art. 2º. A Comissão constituída nos termos do artigo anterior 

coordenará e acompanhará todas as fases do Concurso Público, nos termos 

estabelecidos no respectivo Edital. 



 
 
Parágrafo único. A comissão se pronunciará, em recursos 

administrativos, exceto das provas, dos gabaritos e dos resultados, que serão 

resolvidos pela empresa contratada para a elaboração, aplicação e correção 
das provas e divulgação dos respectivos resultados.  

 
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 

 
Arabutã (SC), em 09 de dezembro de 2019. 

 

 
LEANI KAPP SCHMITT 

Prefeita 
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