
O GOVERNADOR DO ESTADO DE SANTA CATARINA, no uso 
de suas atribuições, resolve baixar os seguintes atos:

aTo nº 2365 / 2022
FAZER CESSAR, conforme processo n° sCpar 1429/2022, os 
efeitos do ato n° 273, publicado em 03/02/2022, que colocou à 
disposição da sCpar, Tania rEGina HaMEs, mat. n° 0362931-7-
01, ocupante do cargo aDMinisTraDor, lotado na sEa, a contar 
de 31/12/2022.

aTo nº 2366 / 2022
DESIGNAR, de acordo com o art. 38, da lei nº 6.745/85, conforme 
processo nº FCC 4540/2022, GEorGE nEis, mat. nº 0633036-3-01, 
DirETor DE aDMinisTraÇÃo E FinanÇas, para responder, 
cumulativamente, pelo cargo de prEsiDEnTE, nível DGE, da FCC, 
em substituição ao titular, EDson lEMos, mat. nº 0626227-9-01, 
durante o usufruto de férias, no período de 14/12/2022 a 31/12/2022.

aTo nº 2367 / 2022
AUTORIZAR, de acordo com o art. 2º, inciso ii, do Decreto nº 
879/2012 e conforme processo nº sED 211247/2022, o servidor 
ClaUDiMir ribEiro, matrícula nº 0324282-0-03, ocupante do 
cargo proFEssor, lotado na sED, a se ausentar do país para 
participar de Programa de Desenvolvimento Profissional de Profes-
sores de língua inglesa nos Estados Unidos da américa, atendendo 
à seleção da CapEs, no período de 01/02/2023 a 06/03/2023, com 
ônus limitado ao Estado, que implica apenas em vencimento ou 
salário e demais vantagens do cargo, função ou emprego.

aTo nº 2368 / 2022
AUTORIZAR, de acordo com o art. 2º, inciso ii, do Decreto nº 
879/2012 e conforme processo nº sED 199770/2022, a servidora 
anElisE Dos sanTos DE MEDEiros, matrícula nº 0674937-2-01, 
ocupante do cargo proFEssor, lotada na sED, a se ausentar do 
país para participar de Programa de Desenvolvimento Profissional 
de professores de língua inglesa nos Estados Unidos da amé-
rica, atendendo à seleção da CapEs, no período de 01/02/2023 
a 06/03/2023, com ônus limitado ao Estado, que implica apenas 
em vencimento ou salário e demais vantagens do cargo, função 
ou emprego.
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