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Publicação Nº 1573825

ATA DA 1° REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DE CONCURSO PÚBLICO 01/2018:
Aos vinte e seis dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito (26/03/2018), às dezesseis horas, nas instalações do CIAPS (Rua Quintino Bocaiúva, 542, centro, Apiúna – SC), reuniram-se os membros da Comissão Especial de Concurso Público 01/2018, designada pela
Resolução n° 69, de 08 de março de 2018, para tratar de assuntos relacionados ao certame, sem a presença da servidora Camila Alessandra Costa, que se encontra afastada do trabalho por problemas de saúde. Dando início aos trabalhos, a Presidente da Comissão Especial
de Concurso Público nº 01/2018, Etinéia Berkembrock Ceruti, registrou que houve a publicação do edital no Diário Oficial dos Municípios
e o encaminhamento de extrato para publicação no Jornal de Santa Catarina, para atendimento do cronograma pré-estabelecido, porém
quando da busca da edição do jornal regional para juntada ao processo do Concurso foi verificado que não havia saído a publicação contratada, embora a publicação no Diário Oficial e nos sites do CIAPS e dos Municípios consorciados estivessem em ordem e as inscrições já
em andamento desde o dia 21 de março do ano corrente. Também informou que entrou em contato nesta data com a responsável pela
edição do Jornal de Santa Catarina, Sra. Angela Otto, a qual justificou a ocorrência de problemas operacionais internos da empresa para não
publicação do extrato do edital nos dias 20/03/2018 e 21/03/2018, conforme solicitado pelo CIAPS, mas que tal publicação seria possível
nos dias 27 e 28/03/2018. Sendo assim, se iniciou análise para verificação da necessidade de alteração de todo cronograma e reabertura
de prazos, entendendo-se ao final que a publicação agora do extrato em jornal de circulação regional não compromete a manutenção dos
demais prazos do cronograma inicialmente fixado e nem infringe a normativa legal, a qual estabelece que entre a última publicação e a data
de aplicação das provas deve ser observado o prazo mínimo de trinta dias. Deste modo, como não haverá prejuízos aos candidatos, nem
quanto às inscrições, por faltarem ainda 24 dias para o encerramento das mesmas, e por estar prevista a realização das provas no dia 06 de
maio do ano corrente, resultando num intervalo de trinta e oito dias livres entre a última publicação (28/03) e a data da prova, a Comissão
Especial, com anuência do Assessor Jurídico da AMMVI, Dr. Luiz Claudio Kades – OAB/SC 17692, optou por confirmar a publicação do edital
em forma de extrato do Concurso Público 01/2018 pelo Jornal de Santa Catarina nos dias 27/03/2018 e 28/03/2018, mantendo-se todos
os demais prazos do cronograma estabelecido pelo Anexo III do Edital do Concurso Público, mediante a juntada aos autos da declaração a
ser emitida pela empresa jornalística, através da Sra. Angela Otto, comprovando a falha desta pela não publicação nos dias solicitados pelo
CIAPS. Nada mais havendo a tratar encerrou-se a reunião da qual, eu, Etinéia Berkembrock Ceruti, secretária “ad-hoc”, lavrei a presente ata
que vai assinada pelos participantes.
Etinéia Berkembrock Ceruti
Coordenadora Executiva CIAPS
Gustavo Pintarelli
Enfermeiro CIAPS

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

