
 

 
 

 
Decreto nº. 1.773, de 05 de outubro de 2015. 
 

CONSTITUI COMISSÃO ESPECIAL DE COORDENAÇÃO E 
ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO SELETIVO Nº. 007/2015 
DESIGNA SEUS MEMBROS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 
Jackson Luiz Patzlaff, Prefeito Municipal de Arabutã, Estado de 

Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por 
Lei; 
 

Considerando a realização do Processo Seletivo nº. 007/2015, 
para provimento de vaga 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 
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 Processo Seletivo n°. 
007/2015, restando designados os seguintes servidores públicos municipais: 

 

I – Dulci Driemeier, servidora pública municipal, ocupante do cargo 
de provimento efetivo de Auxiliar Administrativo, que será a Presidente; 

 
II – Michele Wasen, servidora pública municipal, ocupante do cargo 

de provimento efetivo de Secretária de Escola, que será a secretária dos 

trabalhos da Comissão;  
 

III – Carla Sandra Cozer Morche, servidora pública municipal 
ocupante do cargo de provimento efetivo de Auxiliar Administrativa, que será 
membro; 

 
IV – Indiriana Glendi Fedrizzi Patzlaff, servidora pública municipal 

ocupante do cargo de provimento efetivo de Professora, que será membro; e 

 
V – Daniela Lamb, servidora pública municipal, ocupante do cargo de 

provimento efetivo de Técnico em Esportes, que será membro. 
 
Art. 2º. A Comissão constituída nos termos do artigo anterior 

coordenará e acompanhará todas as fases do Processo Seletivo, nos termos 
estabelecidos no respectivo Edital. 



 

 
 

 
Parágrafo único. A comissão se pronunciará, em recursos 

administrativos e demais situações constantes no Edital de Processo 

Seletivo. 
 
Art. 3º. Pelo exercício das atribuições determinadas neste Decreto, os 

membros da Comissão não perceberão qualquer remuneração, além daquela 
normal decorrente do exercício das atribuições do respectivo cargo. 

 
Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 

 
 

Centro Administrativo Municipal de Arabutã (SC), em 05 de outubro de 

2015. 
 

 
 

JACKSON LUIZ PATZLAFF 

Prefeito Municipal 
 

 
 
Registrado e publicado em data supra. 
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