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ADMITE SERVIDORA EM CARÁTER TEMPORÁRIO              

 
O Prefeito Municipal de Rio Negrinho, Estado de Santa Catarina, no uso das 

atribuições privativas que lhe são conferidas pelo inciso XVII do artigo 96 da Lei Orgânica 
Municipal, com base na Lei Complementar n° 72, de 10 de abril de 2012, alterada pela Lei 
Complementar nº 75/2013, e de acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho Decreto-Lei 
nº 5.452, de 1º maio de 1943, nos termos do Processo Seletivo de provas realizado através do 
Edital nº 001/2019, homologado pelo Decreto nº 13768 de 14 de novembro de 2019, e 
considerando: 

- a solicitação de contratação temporária, devido a necessidade de um servidor 
com a carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, no atendimento ao público na farmácia 
de psicotrópicos do CIS – Centro Integrado de Saúde, em substituição à servidora titular 
Walesca Stefanes Hoffer, matrícula nº 2369-1, que encontra-se no cargo comissionado de 
Diretora do Departamento Administrativo, da Secretaria de Saúde; 

- Que a Administração Pública Municipal realizou Processo Seletivo, para 
contratação em caráter temporário, em razão de excepcional interesse público, resultante da 
falta de servidores efetivos com vistas a atender as necessidades da Administração Pública 
Municipal para manutenção de serviços públicos essenciais; 

- Que a ausência do profissional trará sérios prejuízos à comunidade, por 
tratar-se de serviço público de grande importância na área de saúde; 

- Que a candidata Andressa Borba Cordeiro, classificada no Processo Seletivo 
de provas realizado através do Edital nº 001/2019, homologado pelo Decreto nº 13768 de 14 
de novembro de 2019, submetida ao exame admissional, sendo atestado que a mesma 
encontra-se gestante, com previsão de que a “incapacidade laboral” deverá cessar no prazo de 
140 (cento e quarenta) dias. 

- Que a referida candidata manifestou interesse em assumir a função; 
 

R E S O L V E 
  

Art. 1º ADMITIR em caráter temporário ANDRESSA BORBA CORDEIRO, na 
função de Oficial Administrativo, classe A, Grupo Ocupacional - SAU - Atividades 
Administrativas Auxiliares, Referência A, para atuar no CIS – Centro Integrado de Saúde da 
Secretaria Municipal de Saúde, com a carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, a contar 
de 21/08/2021, término da licença maternidade, pelo período de 01 (um) ano, ou enquanto 
perdurar o afastamento da servidora titular Walesca Stefanes Hoffer, matrícula nº 2369-1, que 
encontra-se no cargo comissionado de Diretora do Departamento Administrativo, da Secretaria 
de Saúde, o que ocorrer primeiro. 

 
Art. 2º PRORROGAR, o prazo para entrar em exercício da função, pelo prazo 

de 140 (cento e quarenta) dias, a contar de 1º/04/2021, da candidata ANDRESSA BORBA 
CORDEIRO, classificada no Processo Seletivo de Provas realizado através do Edital nº 
001/2019.  

 
Art. 3º A SERVIDORA admitida, ficará aguardando o término de sua licença 

maternidade para assumir sua função sem recebimento de proventos. 
 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE 
Rio Negrinho, 29 de março de 2021. 

 
 

CAIO CESAR TREML – Prefeito Municipal 
MARISTELA BRINIAK – Secretária de Administração e Recursos Humanos 
RAFAEL SCHROEDER – Secretário de Saúde 
 


