
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SANTA CATARINA – 
CRO-SC 

SORTEIO PÚBLICO – CONCURSO PÚBLICO  

 

EDITAL DE SORTEIO PÚBLICO Nº 14/2017 

O Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina, pessoa jurídica de direito 
público, situado na Rua Duarte Schutel, 351 – Centro – Florianópolis – SC, neste ato 
representado por seu Presidente Murilo Rosa, torna público que fará realizar Sorteio 
Público, para preenchimento das 3 (três) vagas para negros(as) nos cargos previstos no 
Edital 05/2016, conforme os termos do Acordo Judicial com o Ministério Público na 
Ação Civil Pública nº 5027687-84.2016.4.04.7200 

 

1 – DAS VAGAS PARA SORTEIO PÚBLICO 

1.1 – Participarão do sorteio as vagas previstas no Edital 05/2016, com exceção das 
vagas com Cadastro de Reserva e das vagas de Assistente Administrativo lotado em 
Florianópolis, já contempladas na reserva automática.  

As vagas pré-selecionadas são:  

1.2 (01)  uma vaga para Fiscal Cirurgião-Dentista; 
1.3 (01) uma vaga para Assistente Administrativo Blumenau 
1.4 (01) uma vaga para Assistente Administrativo Chapecó 
1.5 (01) uma vaga para Assistente Administrativo Joinville 
1.6 (01) uma vaga para Fiscal Blumenau 
1.7 (01) uma vaga para Fiscal Chapecó 
1.8 (01) uma vaga para Fiscal Criciúma 
1.9 (02) duas vagas para Fiscal Florianópolis 
1.10 (01) uma vaga para Fiscal Joinville 
1.11 (02) duas vagas para Recepcionista 
1.12 (01) uma vaga para web designer 
1.13 (02) duas vagas para auxiliar de serviços gerais. 

 



2 – DAS VAGAS NÃO SELECIONADAS PARA SORTEIO PÚBLICO 

 

2.1 – Não serão selecionadas para este Sorteio as 2 (duas) vagas para negros(as) no 
cargo de Assistente Administrativo lotado em Florianópolis, pois as mesmas já 
estão previstas no Edital 05/2016, como reserva automática. 

 

2.2 – Também não serão selecionadas para este Sorteio as vagas com Cadastro de 
Reserva, previstas no Edital 05/2016. 

 

3 – DA DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS SELECIONADAS PARA SORTEIO 
PÚBLICO 

 

3.1 – No Sorteio concorrerão todas as vagas abertas destinadas a todos os 
cargos/localidades, excluído o cargo de Assistente Administrativo lotado em 
Florianópolis, já contempladas na reserva automática. 

 

4 – DA COMISSÃO FISCALIZADORA DO SORTEIO  

4.1 – Para efeito de maior transparência no processo do Sorteio, fica instituída a 
Comissão já designada pela Resolução CRO-SC 002/2017, composta pelos servidores: 
Fernanda Ramos Oliveira, Katia Regina dos Anjos e Silvio Ribeiro 

4.2 – A “Comissão de Fiscalização do Sorteio” acompanhará os procedimentos 
previstos por este edital, lavrando ata final. 

4.3 – Os membros da Comissão têm acesso livre a qualquer documento, formulário, 
relatório ou procedimento vinculado ao Sorteio. 

5 – DOS PROCEDIMENTOS DO SORTEIO PÚBLICO 



5.1 – O Sorteio será no dia 19 de julho, às 09h:30min, na sede do CRO-SC, situado a 
Rua Duarte Schutel, 351 – Centro – Florianópolis – SC 

5.2 – O sorteio será realizado através de 1 (uma) URNA.  

5.3 – Na urna conterá os papéis com o nome das 15 (quinze) vagas previstas no Edital 
05/2016, conforme item 1 deste Edital. 

5.4 – Um membro da Comissão já designada no item 4, retirará o papel da Urna, com o 
nome da vaga selecionada. Serão retirados 03 (três) papéis, para o preenchimento de 03 
(três vagas), conforme os termos do Acordo Judicial com o Ministério Público na Ação 
Civil Pública nº 5027687-84.2016.4.04.7200. 

5.5 – O sorteio será gravado em áudio e vídeo e dele também será lavrada ata, com 
assinatura dos presentes. 

 

6 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

6.1 – Caso o sorteio referido na cláusula anterior venha a prejudicar candidato(a) 
aprovado no concurso aberto pelo Edital CRO-SC nº 005/2016, seja ele(a) cotista ou 
não, será disponibilizada vaga adicional para contemplá-lo(a). 

6.2 - A lista dos candidatos devidamente escolhidos pelo Sorteio será divulgada no site 
Oficial do CRO-SC (www.crosc.org.br) e no site da entidade promotora do concurso 
público – IESES (http://www.crosc.ieses.org/index.htm), além de fazer parte do 
processo de seleção do concurso público nº 05/2016 

6.3 - Todos os documentos e Editais vinculados ao Concurso Público objeto deste 
Sorteio estão disponibilizados no site http://www.crosc.ieses.org/ 

Publique-se. Cumpra-se.  

Florianópolis, 30 de junho de 2017.  

 

MURILO ROSA 

Presidente do CRO-SC 



EDITAL 05/2016 

 

ANEXO II 

VAGAS RESERVADAS NEGROS – CONVOCAÇÃO 

 

ANEXO III 

VAGAS RESERVADAS NEGROS – CONVOCAÇÃO COMISSÃO 

 

ANEXO IV 

Acordo Judicial com o Ministério Público na Ação Civil Pública nº 5027687-
84.2016.4.04.7200 

 


