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Cod. Mat.: 679431

O gOVeRnaDOR DO eSTaDO De SanTa CaTaRina, no uso 
de suas atribuições, resolve baixar os seguintes atos:

ATO nº 1035 / 2020
ReCeBeR À DiSPOSiÇÃO, para atuar na SeS, de acordo com 
o decreto nº 336/2019, conforme processo nº SeS 56442/20, os 
servidores abaixo relacionados, lotados na Prefeitura Municipal 
de Blumenau, com ônus para origem, a contar das datas discrim-
inadas, até 31/12/20:

ARLeTe gIOVANeLA, CPF nº 538.609.529-53, ocupante do cargo 
de Agente Administrativo, a contar de 01/05/19;
MARCOS dIAS, CPF nº 820.709.899-68, ocupante do cargo de 
Professor, a contar de 22/04/19;
MARILeNA TuRRA, CPF nº 327.845.200-30, ocupante do cargo 
de Médico Veterinário, a contar de 01/05/19;
TOBIAS NeZZI FLOReS, CPF nº 040.529.989-36, ocupante do 
cargo de Motorista, a contar de 22/04/19;
ROSINeIA MACIeL BOAVeNTuRA, CPF n° 638.557.639-68, ocu-
pante do cargo de Técnico em enfermagem, a contar de 02/02/20.

ATO nº 1036 / 2020
PRORROgaR, de acordo com o art. 29, inciso VIII, da Lei nº 
6.844/1986, c/c decreto nº 336/2019, conforme processo nº Sed 
652/20, os efeitos do Ato nº 1273, publicado em 28/05/19, que 
colocou à disposição do governo do estado do Rio grande do 
Sul, LOuRdeS MARIA ALFLeN MuLLeR, mat. nº 278.462-9-05, 
ocupante do cargo PROFeSSOR, com carga horária de 20h se-
manais, lotada na Sed, em permuta com Luciana Krejci de Abreu, 
Professor, com carga horária de 20h semanais, com ônus para 
órgão de origem, até 31/12/20.

ATO nº 1037 / 2020
PRORROgaR, de acordo com o art. 29, inciso VIII, da Lei nº 
6.844/1986, c/c decreto nº 336/2019, conforme processo nº Sed 
653/20, os efeitos do Ato nº 1272, publicado em 28/05/19, que 
colocou à disposição do governo do estado do Rio grande do 
Sul, ANA PAuLA gARCIA dA ROSA KReuTZ, mat. nº 339.257-
0-03, ocupante do cargo PROFeSSOR, com carga horária de 20h 
semanais, lotada na Sed, em permuta com eloisa Maria diel de 
Carli, Professor, com carga horária de 20h semanais, com ônus 
para órgão de origem, até 31/12/20.

ATO nº 1038 / 2020
PRORROgaR, de acordo com o art. 29, inciso VIII, da Lei nº 
6.844/1986, c/c decreto nº 336/2019, conforme processo nº Sed 
654/20, os efeitos do Ato nº 1304, publicado em 28/05/19, que 
colocou à disposição do governo do estado do Rio grande do Sul, 
OdeTe ROSSeTTO, mat. nº 308.159-1-03, ocupante do cargo 
PROFeSSOR, com carga horária de 40h semanais, lotada na Sed, 
em permuta com Angelita Beatriz Bordignon Vian e Tania Moresco 
Tognet, Professores, com carga horária de 20h semanais, com 
ônus para órgão de origem, até 31/12/20.

ATO nº 1039 / 2020
COLOCaR À DiSPOSiÇÃO, da dC, para exercer o cargo de Co-
ordenador Regional de defesa Civil, de acordo com o decreto nº 
336/2019, conforme processo nº dC 799/20, Sub Ten BM jOAO 
heNRIQue SABINO, mat. n° 922.575-7-01, lotado no CBMSC, com 
ônus para órgão de destino, no período de 01/07/20 a 31/12/22.

ATO nº 1042 / 2020
COLOCaR À DiSPOSiÇÃO, da CeLeSC, para exercer cargo 
de Assistente da Presidência, de acordo com a Resolução CPF 
017/2012, c/c decreto nº 336/2019, conforme processo nº SeA 
6511/20, eduARdO gOuLART SCALABRIN, ocupante do cargo 
de Administrador, lotado na CASAN, com ônus para o destino, no 
período de 15/07/20 a 31/12/22.

ATO nº 1044 / 2020
ReCeBeR À DiSPOSiÇÃO, para atuar na CC, de acordo com o 
decreto nº 336/2019, conforme processo nº SCC 7096/20, WILLIAN 
de SOuZA, CPF n° 076.310.189-36, ocupante do cargo de Técnico 
judiciário Auxiliar, lotado no TjSC, com ônus da remuneração e 

encargos patronais ressarcidos à origem, por 1 (um) ano, a contar 
de 27/06/20.

ATO nº 1047 / 2020
aLTeRaR, conforme processo n° PSFS 2688/20, no Ato n° 967, 
publicado em 12/04/19, alterado pelos Atos nº 1026, publicado 
em 08/05/19 e Ato nº 2405, publicado em 14/10/19, que colocou 
à disposição da SCPAR Porto de São Francisco do Sul, SIdNeY 
RuCKeRT, mat. 360.554-0-02, lotado na SIe, a parte referente ao 
ônus da remuneração, que deverá ser: com ônus para órgão de 
destino, a contar de 01/07/20.

ATO nº 1048 / 2020
aLTeRaR, conforme processo n° PSFS 2687/20, no Ato n° 967, 
publicado em 12/04/19, que colocou à disposição da SCPAR Por-
to de São Francisco do Sul, AdRIANA APAReCIdA de SOuZA, 
mat. 379.795-3-01, lotada na SIe, a parte referente ao ônus da 
remuneração, que deverá ser: com ônus para órgão de destino, 
a contar de 01/07/20.

ATO nº 1049 / 2020
FaZeR CeSSaR, conforme processo n° BAdeSC 975/2020, 
os efeitos do Ato n° 535, publicado em 21/02/19, que colocou à 
disposição do BAdeSC, CRISTIANO SOCAS dA SILVA, mat. n° 
389.731-1-01, lotado na SeF, a contar de 06/07/20.

CaRLOS MOiSÉS Da SiLVa
governador do estado

JORge eDuaRDO TaSCa
Secretário de estado da administração

Cod. Mat.: 679211

O gOVeRnaDOR DO eSTaDO De SanTa CaTaRina, no uso 
de suas atribuições, resolve baixar o seguinte ato:

ATO nº 1071 / 2020
COnSiDeRaR auTORiZaDO, de acordo com o art. 2º, inciso 
II, do decreto nº 879/2012 , C/C decreto n° 1863/13 e conforme 
processo nº ePAgRI 613/2020, o empregado LuIS hAMILTON 
POSPISSIL gARBOSSA, matrícula nº 0005260-4-01, ocupan-
te do cargo AgeNTe de PeSQuISA, lotado na ePAgRI, a se 
ausentar do país para frequentar curso de Pós-doutorado em 
Modelagem Numérica hidrodinâmica Ambiental, no Centro de 
Ciência e Tecnologia do Ambiente e do Mar, do Instituto Supe-
rior Técnico da escola de engenharia da universidade de Lisboa/
Portugal, no período de 30/06/2020 a 17/07/2021, com ônus limi-
tado ao estado, que implica apenas em vencimento ou salário e 
demais vantagens do cargo, função ou emprego.

CaRLOS MOiSÉS Da SiLVa
governador do estado

JORge eDuaRDO TaSCa
Secretário de estado da administração

Cod. Mat.: 679241

O gOVeRnaDOR DO eSTaDO De SanTa CaTaRina, no uso 
de suas atribuições, resolve baixar os seguintes atos:

ATO nº 1073 / 2020
DeSignaR, de acordo com o art. 39, da Lei nº 6.745/85, confor-
me processo nº SeS 72501/2020, KARINe ALeSSANdRA du-
TRA MIRANdA, mat. n° 0658574-4-01, para exercer o cargo de 
ASSeSSOR juRÍdICO, nível Fg - 2, da SeS.

ATO nº 1074 / 2020
O gOVeRnaDOR DO eSTaDO De SanTa CaTaRina, no uso 
de suas atribuições, conforme processo nº SeS 75588/2020, re-
solve baixar os seguintes atos, no âmbito da SeS, a contar de 
01/07/2020:

* DiSPenSaR, de acordo com o art. 171, da Lei n° 6.745/85, ju-
LIANA FeRNANdeS, matrícula n° 0962953-0-01, da Fg de ge-
ReNTe de deSeNVOLVIMeNTO dOS hOSPITAIS PÚBLICOS 
eSTAduAIS, nível Fg-2.

* DeSignaR, de acordo com o art. 39, da Lei n° 6.745/85, VIVIA-
NA jORge de jeSuS, matrícula n° 0960377-8-01, para exercer 
a Fg de geReNTe de deSeNVOLVIMeNTO dOS hOSPITAIS 
PÚBLICOS eSTAduAIS, nível Fg-2.

ATO nº 1075 / 2020
nOMeaR, de acordo com os arts. 9° e 11, da Lei nº 6.745/85, 
conforme processo nº SeS 77675/2020, CLÁudIA de LuCCA 
MATheuS ROChA, mat. n° 0966810-1-01, para exercer o cargo 
de dIReTOR de LICITAÇÕeS e CONTRATOS, nível dgS - 1, da 
SeS, a contar de 04/06/2020.

ATO nº 1076 / 2020
nOMeaR, de acordo com os arts. 9° e 11, da Lei nº 6.745/85, 
conforme processo nº gVg 144/2020, IVeTe RAMON, para exer-
cer o cargo de ASSeSSOR de gABINeTe, nível dgS - 2, da 
gVg.

ATO nº 1077 / 2020
O gOVeRnaDOR DO eSTaDO De SanTa CaTaRina, no uso 
de suas atribuições, conforme processo nº gVg 145/2020, resol-
ve baixar os seguintes atos, no âmbito da gVg:

* eXOneRaR, de acordo com o art. 169, inciso I, da Lei n° 
6.745/85, CARLOS ALBeRTO LIMA, matrícula n° 0612884-0-01, 
do cargo de ASSeSSOR de gABINeTe, nível dgS-2.

* nOMeaR, de acordo com os arts. 9° e 11, da Lei n° 6.745/85, 
LeANdRO de OLIVeIRA, para exercer o cargo de ASSeSSOR 
de gABINeTe, nível dgS-2.

ATO nº 1078 / 2020
DiSPenSaR, de acordo com o art. 171, da Lei nº 6.745/85, 
conforme processo n° SANTuR 572/2020, dANIeLA NuNeS e 
CASTRO, mat. 0950222-0-01, do cargo de geReNTe de PRO-
duTOS e SeRVIÇOS, nível Fg-2, da SANTuR, a contar de 
06.07.2020.

ATO nº 1079 / 2020
O gOVeRnaDOR DO eSTaDO De SanTa CaTaRina, no uso 
de suas atribuições, conforme processo nº SST 1500/2020, re-
solve baixar os seguintes atos, no âmbito da SdS a contar de 
01/07/2020:

* DiSPenSaR, de acordo com o art. 171, da Lei n° 6.745/85, Le-
TÍCIA guIMARÃeS BRAZ, matrícula n° 0952553-0-01, da Fg de 
geReNTe de POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, AdOLeSCeNTeS 
e jOVeNS, nível Fg-2.

* DeSignaR, de acordo com o art. 39, da Lei n° 6.745/85, LeTÍ-
CIA guIMARÃeS BRAZ, matrícula n° 0952553-0, para exercer a 
Fg de geReNTe de geSTÃO dO SISTeMA ÚNICO de ASSIS-
TÊNCIA SOCIAL, nível Fg-2.

ATO nº 1080 / 2020
DeSignaR, de acordo com o art. 39, da Lei nº 6.745/85, confor-
me processo nº SSP 3031/2020, jeFeRSON BRAZ de OLIVeI-
RA, mat. n° 0911942-6-01, para exercer o cargo de ASSeSSOR 
de gABINeTe, nível Fg-2, do gabinete do diretor-geral, da 
SSP, a contar de 19/06/2020.

ATO nº 1081 / 2020
O gOVeRnaDOR DO eSTaDO De SanTa CaTaRina, no uso 
de suas atribuições, conforme processo nº dSuST 3657/2020, 
resolve baixar os seguintes atos, no âmbito da Sde:

* eXOneRaR, de acordo com o art. 169, inciso I, da Lei 
n° 6.745/85, as pessoas relacionadas abaixo, a contar de 
01/07/2020:
- MONICA AMANdA FOLTRAN, matrícula n° 0693233-9-01, do 
cargo de ASSeSSOR de gABINeTe , nível dgS-2.
- VICeNTe dAMIANI de SOuZA CORReA, matrícula n° 606121-
4-02, do cargo de ASSeSSOR de COMuNICAÇÃO, nível dgS-
2.

* nOMeaR, de acordo com os arts. 9° e 11, da Lei n° 6.745/85, 
as pessoas relacionadas abaixo:
- MONICA AMANdA FOLTRAN, matrícula n° 0693233-9, para 
exercer o cargo de ASSeSSOR de COMuNICAÇÃO, nível dgS-
2, a contar de 01/07/2020.
- dANIeLA NuNeS e CASTRO, matrícula n° 0950222-0, para 
exercer o cargo de ASSeSSOR de gABINeTe , nível dgS-2, a 
contar de 06/07/2020.

ATO nº 1082 / 2020
O gOVeRnaDOR DO eSTaDO De SanTa CaTaRina, no uso 
de suas atribuições, conforme processo nº AdR15 6366/2020, 
resolve baixar os seguintes atos, no âmbito da Sed, a contar de 
01/07/2020:

* DiSPenSaR, de acordo com o art. 171, da Lei n° 6.745/85, 
IVANILde WOLF TIeMANN, mat. 0191276-3-01, da FCe de IN-
TegRAdOR RegIONAL de eduCACAO, nível FCe-3, da Coor-
denadoria Regional de educação de Blumenau.

* DeSignaR, de acordo com os art. 39, da Lei nº 6.745/85, Te-
ReSINhA gIOVANeLLA, mat. 0037168-8-02, para exercer a FCe 
de INTegRAdOR RegIONAL de eduCACAO, nível FCe-3, da 
Coordenadoria Regional de educação de Blumenau.
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