
 

 

 

RESOLUÇÃO Nº 018/2022                
                                 
 
Dispõe sobre a nomeação de Comissão para Acompanhamento de 

Concursos Públicos e Testes Seletivos realizados pela Associação dos Municípios do 
Extremo Oeste de Santa Catarina – AMEOSC e dá outras providências. 

 
 
IVAN JOSÉ CANCI, Prefeito de Anchieta - SC e Presidente da 

AMEOSC, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social da entidade, 
 
 
RESOLVE: 

 
Art. 1º - Designar os funcionários UDINARA VANUSA 

ZANCHETTIN, DIEGO RODRIGO CANEI E EDINA GRASIELA 
TREMEA SPIRONELLO para comporem a Comissão Organizadora da 
Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina – AMEOSC nos 
Concursos Públicos e Testes Seletivos executados pela entidade. 

 
Art. 2º  - Compete a Comissão Organizadora da AMEOSC a elaboração 

dos editais que regulamentarão os Concursos Públicos e Testes Seletivos executados 
pela entidade, mediante a supervisão e aquiescência do ente público que solicitou o 
certame, elaboração e aplicação das provas objetivas e práticas coordenando, 
fiscalizando e acompanhando as mesmas, correção dos cartões respostas, pontuação 
e classificação dos candidatos, receber e analisar eventuais recursos interpostos e 
emitir relação dos candidatos aprovados para homologação da autoridade 
competente.  

 
Art. 3º - A Comissão Organizadora da AMEOSC poderá requisitar, tanto 

para a associação quanto ao ente público que realiza o processo de seleção, recursos 
humanos, financeiros, equipamentos, materiais e instalações necessárias para a 
regular realização dos certames. 

 
Art. 4º - São impedidos de atuar como membros desta comissão cônjuge, 

companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau, 
de candidato cuja inscrição haja sido deferida. 



 

 

 
Parágrafo único: Verificando os membros da presente Comissão o 

deferimento de inscrição de candidato que seja seu cônjuge, companheiro ou parente 
em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau, deverá solicitar seu 
desligamento da Comissão. 

 
 Art. 5º - Esta Resolução entre em vigor na data de sua assinatura e vigerá 

até 31 de dezembro de 2022. 
 
Art. 6º - Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Resolução 

nº 01/2022 de 03 de janeiro de 2022. 
 
São Miguel do Oeste – SC, 01 de julho de 2022. 
 
 
 
 
 
IVAN JOSÉ CANCI 
Presidente da AMEOSC 
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