Secretaria de Gestão de Pessoas
Avenida Coronel Almeida, nº 60 – Centro Fone (47) 3447 7722

Edital de nº. 011/2017
Permuta de Remoção para Servidores Efetivos da Administração Pública Geral
do Município de Araquari
A Secretaria de Gestão de Pessoas, no uso de suas atribuições, torna pública através do presente
Edital que fará realizar REMOÇÃO POR PERMUTA para os servidores efetivos e estáveis lotados
da Administração Pública Geral do Município de Araquari de acordo com a Lei Complementar nº
188/2014, de 16 de dezembro de 2014, onde o mesmo será regido de acordo com as instruções gerais
que fazem parte deste Edital.
1. Das Disposições Preliminares
1.1 Poderão solicitar remoção por permuta os servidores efetivos e estáveis lotados da
Administração Pública Geral do Município de Araquari, que ocuparem cargos idênticos e
com mesma jornada de trabalho.
1.2 É vedada a permuta de servidores que estejam:
a) afastados por motivo de licença para tratar de assuntos particulares;
b) afastados com licença por motivo de doença em pessoa da família;
c) estejam à disposição de órgãos não pertencentes à estrutura da Prefeitura Municipal de
Araquari;
d) tenham pena disciplinar vigente;
e) estejam remanejados ou readaptados, ou em processo de remanejamento ou
readaptação;
f) tenham afastamento superior a 180 dias por licença de auxílio doença;
g) estiver respondendo medidas disciplinares, de acordo com o Art. 162, da Lei
Complementar 117/2011.
2. Da Remoção por Permuta
2.1 A remoção por permuta deverá ser requerida no período de 30/10/2017 a 07/11/2017, na
Secretaria de Gestão de Pessoas, onde o servidor deverá protocolar o requerimento
conforme modelo do Anexo II deste Edital, no horário de Segunda à Sexta-feira, das
8h00min as 12h00min e das 13h00min as 17h00min.
2.2 Para participar da remoção por permuta os servidores interessados deverão comparecer no
mesmo horário, apresentar documento de identidade e assinar declaração de que não
possuem outro vínculo empregatício impeditivo de cumprir a nova jornada de trabalho,
caso troque de turno.
2.3 Será permitida a remoção por permuta via procuração pública ou particular com firma
reconhecida e poderes específicos referentes a este Edital, devendo o procurador
apresentar o seu documento de identidade e o instrumento de procuração.
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2.4 A homologação dos requerimentos deferidos e indeferidos será publicada a partir do dia
08 de Dezembro de 2017, no endereço eletrônico: http://www.araquari.sc.gov.br/, Portal
do Cidadão e no Mural Público do Município.
3. Das Disposições Gerais
3.1 A remoção por Permuta será efetuada por comissão responsável designada pela Portaria
nº 1149/2017.
3.2 Os efeitos legais da remoção por Permuta terão vigência a partir de 01 de Janeiro de 2018
a 31 de dezembro de 2018.
3.3 Não será autorizada a concessão das licenças dispostas nos artigos 110 e 115 da Lei
Complementar 117/2011, durante o segundo semestre do ano de 2018, para os servidores
que alteraram sua lotação por meio da Remoção por Permuta, regido por este Edital.
3.4 Os servidores são totalmente responsáveis pelas declarações que prestarem no ato do
requerimento da remoção por permuta.
3.5 A inexatidão das declarações ou a constatação de qualquer irregularidade, ainda que
verificadas posteriormente, tornarão nulos os atos decorrentes da remoção por permuta.
3.6 Os casos omissos e os atos decorrentes da remoção por permuta serão homologados pela
comissão responsável pela elaboração do mesmo, por meio de seu presidente, e pelo
Secretário Municipal de Gestão de Pessoas.
Araquari, 23 de outubro de 2017.
.
Clenilton Carlos Pereira

Adriano Francisco Silvano

Prefeito Municipal

Secretário de Gestão de Pessoas

Tatiane de Lima Alves
Presidente da Comissão do Processo de Remoção/Lotação
Portaria nº 1149/2017
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ANEXO I
CRONOGRAMA
Edital de nº. 012/2017
Processo de Progressão Vertical para Nova Titulação – Novembro/2017.

Data

Ato

17/10/2017

Publicação de Portaria da Comissão Avaliadora

23/10/2017

Publicação do Edital

30/10/2017 a 07/11/2017

Período de Inscrição

08/12/2017

Homologação de Resultado Final
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ANEXO II
REQUERIMENTO DE REMOÇÃO POR PERMUTA
Exmo. Sr.
Presidente da Comissão do Processo de Remoção por Permuta

Os servidores abaixos relacionados requerem a Vossa Senhoria remoção por
permuta, com fulcro no artigo 11, da Lei Complementar nº 188/2014, conforme segue:

SERVIDOR

MATRÍCULA

Informa-se

que

os

LOTAÇÃO DE ORIGEM

servidores

são

ocupantes

LOTAÇÃO DE DESTINO

do

cargo

efetivo

e a permuta tem a concordância dos respectivos superiores hierárquicos.
Nesses termos, pedem deferimento.

Araquari/SC,

/

/

.

.

.

Assinatura do servidor

Assinatura do servidor

De acordo:

.
Assinatura e carimbo do Secretário da Pasta

.
Assinatura e carimbo do Secretário da Pasta

.

