
 

RESOLUÇÃO CIGA N.º 171, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2020 

 

 

 

Dispõe sobre a autorização para realização 

de Concurso Público do Consórcio de Informática 

na Gestão Pública Municipal (CIGA) e a criação de 

Comissão Especial para coordenar e fiscalizar 

todas as etapas do Concurso Público, e dá outras 

providências. 

 

 

Considerando a aprovação da 23ª Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 24 de 

setembro de 2019, para realização de concurso público visando o preenchimento de vagas do 

emprego público de programador, vide Ata publicada no DOM/SC (Edição n.º 2956, p. 1427): 

[...] foi deliberado favoravelmente pelo lançamento de concurso 

público para preenchimento de vagas e para cadastro de reserva do 

quadro de programadores do CIGA. [...] 

 

Considerando a autorização para contratação de instituição especializada para a 

organização/planejamento, elaboração e execução de Concurso Público para provimento de 

vagas do Quadro de Pessoal do CIGA, nos termos do parágrafo único do artigo 52 de seu 

Estatuto; 

Considerando a devida autuação do processo administrativo n.º 698/2019/CIGA referente 

à contratação de instituição especializada para a organização/planejamento, elaboração e 

execução de Concurso Público; 

Considerando o poder geral de cautela da Administração, refletido na necessidade de 

instituir Comissão Especial, composta de empregados públicos, para coordenar e fiscalizar todas 

as etapas do Concurso Público a ser realizado pelo CIGA, consoante o disposto no artigo 52, 

caput, de seu Estatuto; 

Considerando as competências do Presidente do CIGA, que lhes são conferidas pelos 

Contrato de Consórcio Público e Estatuto,  

 

O PRESIDENTE DO CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA 

MUNICIPAL – CIGA, no uso de suas atribuições legais e regimentais que lhe são conferidas 

pelos Contrato de Consórcio Público e Estatuto do CIGA, notadamente o artigo 19, inciso IX, do 

Contrato de Consórcio Público, bem como os artigos 35, 37 e 52, todos do Estatuto; 



 

RESOLVE: 

 

Art. 1º Autorizar a realização de concurso público para o provimento de 2 (duas) vagas e 

de cadastro de reserva para o emprego público de Programador do quadro de pessoal do CIGA. 

Art. 2º Constituir Comissão Especial, composta de empregados públicos do CIGA, para 

coordenar e fiscalizar todas as etapas do Concurso Público a ser realizado, consoante o disposto 

no artigo 52, caput, de seu Estatuto. 

Art. 3º Designar os seguintes empregados públicos, que, sob a presidência do primeiro, 

promoverão o acompanhamento dos procedimentos referentes à realização do Concurso 

Público para admissão e contratação de empregados públicos pelo CIGA: 

I) Morgana Arent Michels Bagini, Gerente Administrativa;  

II) Denis Evangelista Sanches, Analista de Sistemas; e 

III) Marcus Vinicius da Silveira, Técnico em T.I. 

Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial dos 

Municípios de Santa Catarina – DOM/SC, órgão oficial de divulgação dos atos do CIGA, como 

condição indispensável à sua eficácia, nos termos do artigo 37 do Estatuto do CIGA. 

Art. 5º Ficam revogadas as disposições em contrário. 

 

Florianópolis, 21 de fevereiro de 2020. 

 

 

 

ROBSON JEAN BACK 

Prefeito do Município de São Martinho (SC) 

PRESIDENTE DO CIGA 
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