
DECRETO N. 617, DE 26 DE JULHO DE 2021

Dispõe sobre a nomeação da Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Concurso Público nº
001/2021 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE XAVANTINA, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe
confere o art. 101, inciso VIII da Lei Orgânica Municipal;

D E C R E T A:

Art. 1º Ficam nomeados os Servidores abaixo identificados para comporem a Comissão de
Acompanhamento e Fiscalização do Concurso Público nº 001/2021, a ser realizado pelo Município, a
saber:

I – Vagner Rodrigo Grolle, ocupante do cargo de provimento efetivo de Enfermeiro(a);

II – Taciane Caon, ocupante do cargo efetivo de Engenheiro(a) Civil;

III – Marta Maria Caon Suzana, ocupante do cargo de provimento efetivo de Contador(a);

IV – Gicelle Parisotto, ocupante do cargo efetivo de Assistente Social;

V – Danieli de Quadros, ocupante do cargo de provimento efetivo de Atendente de Unidade.

Art. 2º Caberá à Comissão acompanhar e fiscalizar todo o processo do Concurso Público, emitindo
parecer sobre assuntos não editalícios, sempre sob a supervisão da organizadora, bem como,
acompanhar os trabalhos de aplicação das provas em horário determinado no Edital de Concurso
Público.

§1º Após a homologação das inscrições, em caso de verificação de inscritos com parentesco até
segundo grau de qualquer membro da comissão, este deverá afastar-se, ficando os membros suplentes
sob a ordem, para assumirem o posto deste ou a critério da Administração, nomear membro substituto.

§2º A comissão prestará serviços de relevância, sem qualquer ônus para o Município, devendo se pautar
conforme o Edital regulamentador do Processo de Concurso Público.

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data da sua publicação.

Xavantina/SC, 26 de julho de 2021.

ARI PARISOTTO

Prefeito Municipal
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