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Canoinhas-SC, 24 de junho de 2016.

Pelo presente edital, ficam os servidores publicos efetivos, da Prefeitura do Municipio de
Canoinhas, convocados para a eleicao dos representantes dos segurados nos
Conselhos de Adrninistracao e Fiscal do Instituto Canoinhense de Previdencia - ICPREV.
Serao eleitos 10 (dez) servidores efetivos para compor 0 Conselho de Administracao,
sendo 5 (cinco) titulares e 5 (cinco) suplentes, e 8 (oito) servidores efetivos para compor
o Conselho Fiscal, sendo 4 (quatro) titulares e 4 (quatro) suplentes, observados para fins
de composicao dos Conselhos, 0 disposto do art. 15, paraqrafo 1°, alineas lid" e lie", da
Lei Complementar n° 54 de 29 de abril de 2016. As elei~oes reatlzar-se-ao no dia 22
de julho do corrente ano, das 9hOOminas 15h30min, na sala de reunioes da Prefeitura
do Municipio de Canoinhas, situada no 2° piso do Centro Administrativo Dr. Haroldo
Ferreira, Rua Sen. Felipe Schmidt, nO10, centro. Ficam, ainda, pelo presente edital,
cientificados que 0 registro das candidaturas ocorrera entre os dias 11 a 15 de julho
de 2016, das 8hOOminas 15h30min, no setor de Departamento Pessoal da Prefeitura
do Municipio de Canoinhas, situado no piso terreo do Centro Administrativo Dr. Haroldo
Ferreira, Rua Sen. Felipe Schmidt, nO10, centro. Poderao candidatar-se os servidores
efetivos que atendam ao disposto do art. 11, incisos I ell, da Lei Complementar nO54 de
29 de abril de 2016. Para a forrnalizacao do registro de candidatura, 0 interessado
devera apresentar copia de documento de identificac;aocom foto e copia de diploma,
devidamente registrado, de conclusao de curso de graduac;aode nivel superior, fomecida
por instituic;ao de ensino superior reconhecida pelo Ministerio da Educac;ao. Os
candidatos interessados em compor qualquer um dos Conselhos poderao inscrever-se
somente para um orgao, nao sendo permitido exercer concomitantemente as funcoes de
membro do Conselho de Adrninistracao e do Conselho Fiscal. 0 modelo de requerimento
de candidatura podera ser obtido diretamente no setor de Departamento Pessoal, no ato
de registro de candidatura. Apes 0 terrnino das eleicoes, tera inicio a apuracao dos votos
na sala de recepcao do Gabinete do Prefeito.
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