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ERRATA - REPUBLICAÇÃO 
 

 
Republica-se a Portaria n. 265, de 17 de agosto de 2022, em razão de sua primeira 
publicação, no Diário Oficial Eletrônico n° 168, de 19 de agosto de 2022, haver 
constado com erro de informações - divergência no local de trabalho.  
 

 
 

 Fazenda Rio Grande, 25 de agosto  de 2022. 
 

 
 
 

Marco Antonio Marcondes Silva  
Prefeito Municipal 
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PORTARIA N.º 265/2022. 
De 17 de agosto de 2022. 

 
 

SÚMULA: "Destitui servidora pública municipal 
efetiva de função de chefia e designa servidora 
pública municipal efetiva para função de chefia, 
conforme especifica”. 
 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE, Estado do Paraná, no uso 
de suas atribuições legais e constitucionais, bem como nos moldes do processo 
administrativo eletrônico n. 48.906/2022:  
 
 
 

RESOLVE 
 
 
 

Art. 1º Fica destituída a servidora, abaixo arrolada, do exercício de função 
relacionada na tabela seguinte:  

Nome do(a) 
Servidor(a) Matrícula 

Local de 
Trabalho 

Função Destituída 
Destituição 
a partir de: 

Fernanda Calistro 
Zapotoczny 
Gochorovski 

350.291 SMS 
Coordenação/ 
Assessoria II - 

Sessão de Apoio a 
Atenção Básica   

09/08/2022 

 
Art. 2º Fica designada a servidora, abaixo arrolada, para o exercício de função 
relacionada na tabela seguinte: 

Nome do(a) 
Servidor(a) Matrícula 

Local de 
Trabalho 

Função Designada 
Designação 
a partir de: 

Fernanda Calistro 
Zapotoczny 
Gochorovski 

  350.291 SMS 

Coordenação/ 
Assessoria I -  

Apoio a Atenção 
Básica 

10/08/2022 

 
Parágrafo único. A servidora designada no caput, deste artigo, deverá: Emitir e 
arquivar documentos pertinentes à Divisão quando solicitada pela chefia 
(memorandos, ofícios, circulares); Repassar solicitações de compras à Gestão 
Administrativa; Oferecer suporte as rotinas administrativas das 13 unidades (repasse 
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de solicitações; reprodução de documentos – impressos, prontuários e outros);   
Alimentar os dados em relatório dezenal (procedimentos realizados pelas unidades 
de saúde);  Auxiliar no atendimento e acolhimento ao público que procura o serviço 
de saúde administrativo; Oferecer amplo suporte às necessidades administrativas da 
coordenadora da Divisão de Atenção Básica; Receber e Responder Processos 
enviados via fly; Registrar dados e participar das análises das informações 
relacionadas ao controle administrativo em saúde bucal; Executar tarefas pertinentes 
à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e programas de informática; 
Executar outras tarefas para o desenvolvimento das atividades do setor, inerentes à 
sua função respeitando a restrição médica; Encaminhar e direcionar todos os 
pacientes sobre encaminhamentos, procedimentos que são realizados na atenção 
básica e em saúde bucal; Solicitar ao setor responsável materiais médicos, 
hospitalares, às unidades de saúde; Registrar exames, segundo instruções 
Odontólogo, Médico e Enfermeiro; Orientar e auxiliar pacientes, prestando 
informações relativas, ao território; Realizar registros das atividades do setor, ações 
e fatos acontecidos com pacientes e outros dados, para realização de relatório e 
controle estatístico; Participar da programação e controle do estoque e insumos do 
bloco da Atenção Básica; Realiza fechamento ponto da Atenção Básica e 
Odontologia; Executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade ou a critério 
de seu superior. 
 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir 
da data supracitada na tabela constante do artigo anterior, revogadas as disposições 
em contrário. 

 
 

Fazenda Rio Grande, 17 de agosto de 2022. 
 
 
 
 
 

Marco Antonio Marcondes Silva 
Prefeito Municipal 
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