ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO
ATA Nº 02 DE REUNIÃO DA COMISSÃO ESPECIAL DE PROMOÇÃO POR
CURSOS DE CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EDITAL Nº
003/2015.
Às oito horas do dia três de dezembro do ano de dois mil e quinze, tendo por local a sala de reuniões da
Prefeitura Municipal, reuniram-se Patricia Schneider Berty, Denise Carlin Kwitschal, Luana Catherine de
Souza, Eloize Yoshiko Kamei, Edson Luiz Kingerski e Maristela Briniak, membros da Comissão Especial
de Promoção por cursos de Capacitação, instituída através da Portaria n° 21006 de 05/11/2015, para
análise e julgamento dos recursos interpostos após o término dos prazos estabelecidos no Edital n°
003/2015:
Após análise, foram INDEFERIDOS os seguintes requerimentos:
Servidores
Mat.
Cargo
Motivo
Alcionete Zapela
574 Oficial
A servidora Alcionete Zapela recebeu promoção
Administrativo automática em 2011 através da Portaria nº 16371/2011.
De acordo com o Art. 45 a Lei nº 1202 de 31 de agosto de
1999, “caberá às Secretarias, Fundações e Autarquias,
através da área de capacitação ou de instituições
externas, promoverem aos seus servidores municipais no
mínimo um curso de capacitação no período de 4 anos
contados a partir da última Promoção por Capacitação”.,
o que ocorreu em 2013 por meio do Edital nº 002/2013,
ou seja, a somente 2 (dois) anos atrás.
Dimas Kocan
7108 Oficial
O servidor Dimas Kocan não recebeu promoção
Administrativo automática em 2011 pois estava em estágio probatório.
De acordo com o Art. 45 a Lei nº 1202 de 31 de agosto de
1999, “caberá às Secretarias, Fundações e Autarquias,
através da área de capacitação ou de instituições
externas, promoverem aos seus servidores municipais no
mínimo um curso de capacitação no período de 4 anos
contados a partir da última Promoção por Capacitação”.,
o que ocorreu em 2013 por meio do Edital nº 002/2013,
ou seja, a somente 2 (dois) anos atrás.
Eliseu Pscheidt
891 Técnico
O servidor Eliseu Pscheidt recebeu promoção automática
Administrativo em 2011 através da Portaria nº 16371/2011.
De acordo com o Art. 45 a Lei nº 1202 de 31 de agosto de
1999, “caberá às Secretarias, Fundações e Autarquias,
através da área de capacitação ou de instituições
externas, promoverem aos seus servidores municipais no
mínimo um curso de capacitação no período de 4 anos
contados a partir da última Promoção por Capacitação”.,
o que ocorreu em 2013 por meio do Edital nº 002/2013,
ou seja, a somente 2 (dois) anos atrás.
Lia Schoeffel
1643 Técnico em
O item 4.6 do Edital nº 003/2015, estabelece que: “4.6 Enfermagem
Somente o servidor não promovido poderá utilizar os
certificados de cursos de capacitação do período de
01/07/2011 a 30/06/2013”.
A servidora apresentou um certificado com data de 10 a
12 de junho de 2011, data anterior a estabelecida no
Edital, e outros dois certificados, um com 04 (quatro)
horas e outro de 32 horas, no total de 36 horas, não
atingindo a carga horária estabelecida no Edital: II) Para
servidores de Nível Médio - mínimo de 40 horas;
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Luiz Carlos Liebl

1747

Vigia

Luiz Claudio Hodi

189

Luiz
Henrique
Alves
da
Conceição
Marise Elisabeth
Kwitschal

7121

Odontologo
Esf

1749

Auxiliar
Administrativo

Sidnei Kohlbeck

4672

Motorista

Técnico
Administrativo

O servidor Luiz Carlos Liebl recebeu promoção
automática em 2011 através da Portaria nº 16371/2011.
De acordo com o Art. 45 a Lei nº 1202 de 31 de agosto de
1999, “caberá às Secretarias, Fundações e Autarquias,
através da área de capacitação ou de instituições
externas, promoverem aos seus servidores municipais no
mínimo um curso de capacitação no período de 4 anos
contados a partir da última Promoção por Capacitação”.,
o que ocorreu em 2013 por meio do Edital nº 002/2013,
ou seja, a somente 2 (dois) anos atrás.
O servidor Luiz Claudio Hodi recebeu promoção
automática em 2011 através da Portaria nº 16371/2011.
De acordo com o Art. 45 a Lei nº 1202 de 31 de agosto de
1999, “caberá às Secretarias, Fundações e Autarquias,
através da área de capacitação ou de instituições
externas, promoverem aos seus servidores municipais no
mínimo um curso de capacitação no período de 4 anos
contados a partir da última Promoção por Capacitação”.,
o que ocorreu em 2013 por meio do Edital nº 002/2013,
ou seja, a somente 2 (dois) anos atrás.
O certificado de curso apresentado no ato da inscrição
não pode ser substituído ou alterado posteriormente
A servidora Marise Elisabeth Kwitschal recebeu promoção
automática em 2011 através da Portaria nº 16371/2011.
De acordo com o Art. 45 a Lei nº 1202 de 31 de agosto de
1999, “caberá às Secretarias, Fundações e Autarquias,
através da área de capacitação ou de instituições
externas, promoverem aos seus servidores municipais no
mínimo um curso de capacitação no período de 4 anos
contados a partir da última Promoção por Capacitação”.,
o que ocorreu em 2013 por meio do Edital nº 002/2013,
ou seja, a somente 2 (dois) anos atrás.
O certificado de curso apresentado no ato da inscrição
não pode ser substituído ou alterado posteriormente

Rio Negrinho, 03 de dezembro de 2015.
Patricia Schneider Berty
Presidente
Luana Catherine de Souza
Membro

Denise Carlin Kwitschal
Membro

Edson Luiz Kingerski
Membro

Eloize Yoshiko Kamei
Membro
Maristela Briniak
Secretária
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