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PORTARIA Nº 498/2018 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Constitui e nomeia a comissão 

especial para fiscalização e 

acompanhamento do concurso 

público 001/2018 da prefeitura 

municipal de Antônio Carlos/SC. 

                                                              

 

                                      

ONÉLIO RICHARTZ – Prefeito em exercício do Município de 

Antônio Carlos, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 56, da Lei 

Orgânica Municipal; 
 

 

RESOLVE: 

 

 

Artigo 1º Constituir e nomear os servidores CINTIA LAURECI 

COELHO DE SOUZA, ANA PAULA RICHARTZ, KÁTIA COELHO, CRISTIANE 

GELSLEICHTER E EDILANE NEIS GELSLEICHTER para, sob a presidência do 

primeiro, compor a comissão especial de fiscalização e acompanhamento do concurso público 

001/2018 – que selecionará candidatos para o preenchimento dos seguintes cargos: 

 

a) Enfermeiro 20h; 

b) Enfermeiro 40h; 

c) Farmacêutico; 

d) Fonoaudiólogo; 

e) Médico; 

f) Médico Ginecologista; 

g) Médico Pediatra; 

h) Médico Psiquiatra; 

i) Odontólogo 20h; 

j) Odontólogo 40h; 

k) Psicólogo; 

l) Técnico de Enfermagem; 
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m) Técnico em Saúde Bucal; 

 

 

Parágrafo único – O presidente da comissão fica encarregado de 

tomar todas as providências necessárias para realização do presente concurso público 

obedecendo fielmente aos ordenamentos legais pertinentes. 

 

Art. 2° - A Comissão de Concurso Público deverá promover a 

divulgação do edital de chamamento, seguindo as orientações dos técnicos da Acesse 

Concursos, firma esta contratada para a elaboração do edital e das provas, incluindo ainda a 

aplicação, correção e divulgação dos resultados definitivos do certame. 

 

Art. 3º - No desempenho das suas funções, os servidores nomeados no 

caput do presente artigo poderão se utilizar de instalações, equipamentos, servidores e todos os 

elementos que forem necessários para o correto desempenho das suas atividades. 

 

Art. 4º - O presidente da Comissão deverá fornecer todos os dados e 

informações precisas à empresa contratada, para que a mesma possa elaborar os editais 

necessários para a abertura do concurso público. 

 

Art. 5º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Art. 6º - Revogam-se as disposições em contrário. 

 

Prefeitura Municipal de Antônio Carlos, em 01 de novembro de 2018. 

 

 

 

ONÉLIO RICHARTZ 

Prefeito em exercício 

 

 

Publicada a presente Portaria em 05 de novembro de 2018.       


