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DECRETO SG/nº 1027/18, de 12 de setembro de 2018. 
 

Declara de excepcional interesse publico a 
contratação de Cirurgião-Dentista - ESF e Auxiliar em 
Saúde Bucal - ESF para suprir as necessidades 
urgentes do município de Criciúma, bem como institui 
comissão especial de avaliação do processo seletivo 
simplificado. 

 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE CRICIÚMA, no uso de suas atribuições legais 
e de conformidade com o art. 50, IV, da Lei Orgânica Municipal, e 

 
Considerando  que a contratação por tempo determinado pela Administração 

Pública pode ocorrer em situações de necessidade temporária de excepcional interesse 
público, nos termos do inciso IX do art. 37 da Constituição Federal; 

 
Considerando  a inexistência de candidatos aprovados em concurso público 

ou processo seletivo para a atividade de Cirurgião- Dentista e Auxiliar em Saúde Bucal – 
ESF; 

 
Considerando  o disposto na Lei Municipal nº 6.856 de 09/03/2017, que 

dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária 
de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX do artigo 37 da Constituição 
Federal. 

 
DECRETA: 
 
Art. 1º Fica autorizada a contratação para atender necessidade urgente no 

âmbito da Secretaria Municipal de Saúde, para atuação junto à unidade ESF, através de 
processo seletivo simplificado, nos termos do Edital a ser publicado. 

 
Art. 2º Fica instituída a Comissão Especial de Avaliação do Processo Seletivo 

Simplificado, que será assim composta: 
 

I - Presidente: Flávia Henrique 
II - Secretário: Mayara de Faveri Da Rolt 
III - Membro: Mateus Maccarini Peruchi  

 
Art.3º À Comissão Especial de Avaliação do Processo Seletivo Simplificado 

compete analisar os títulos apresentados, emitir julgamento mediante a atribuição de notas 
e deliberar sobre os casos omissos.  
 

Art.4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Paço Municipal Marcos Rovaris, 12 de setembro de 2018. 

 
 
 
 

CLÉSIO SALVARO 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 

ARLEU RONALDO DA SILVEIRA 
Secretário Geral  

 
/erm. 


