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PORTARIA Nº 05/2021 de 26 de abril de 2021. 

 
 
CANCELA REALIZAÇÃO DE PROCESSO DE TESTE 
SELETIVO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 
 
 

RENATO DE BASTIANI, Presidente da Câmara de Vereadores do Município de Treze Tílias, 
no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o Regimento Interno da Câmara de 
Vereadores e Lei Orgânica e, ainda, lastreado pelos princípios do interesse público: 
 
 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º. CANCELAR  a realização do PROCESSO SELETIVO 01/2021 desencadeado para 
preenchimento temporário do cargo de advogado da Câmara Municipal de Vereadores, bem 
como de todos os atos advindos da publicação do edital, bem como o ato de homologação das 
inscrições, em virtude da convocação e do retorno da servidora titular do cargo que se 
encontrava em licença sem vencimento. 
 
Art 2º. Determina a devolução dos valores aos inscritos e a divulgação do presente ato de 
cancelamento pelos mesmos meios pelos quais foi divulgado o certame, especialmente no Diário 
Oficial dos Municípios de Santa Catarina – DOM. 
 
Art. 3º. Os candidatos que tiveram suas inscrições ao certame homologadas deverão encaminhar 
seus requerimentos de devolução do valor da inscrição para o endereço eletrônico: 
camara13tilias@yahoo.com.br, contendo nome completo, número de RG, CPF e dados 
bancários: números de Banco, Agência e Conta Corrente a partir de 10 (dez) dias da publicação 
da presente portaria pelo prazo de 30 dias.  
 
Art. 4º. Esta portaria entra em vigor na data de publicação no Diário Oficial dos Municípios do 
Estado de Santa Catarina.     

        
 

Treze Tílias/SC, 26 de abril de 2021. 
 

 
 

RENATO DE BASTIANI 
Presidente da Câmara 

 
 

Esta Portaria foi publicada no Diário Oficial dos Municípios, em 27 de abril de 2021. 
 
 

RAQUEL TREVISOL E SILVA 
Técnica Administrativa Legislativa 


