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EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA N.º 12/2022 

 

O Prefeito Municipal de Nova Veneza, por intermédio da Secretaria Municipal de 

Educação, diante da ausência de profissionais aprovados no Processo Seletivo ACT n.º 

002/2021, torna público, para o conhecimento de quem interessar possa, que fica aberta 

chamada pública para uma (01) vaga de 10 horas / 14 aulas (Escola Municipal Vítor Savi e 

Escola Básica Municipal Líbero Ugioni,), Professor habilitado ou com experiência 

comprovada, na disciplina de Língua Italiana, para contratação em caráter temporário, e 

demais servirão como cadastro reserva. 

Maiores informações sobre a vaga disponível, tais como carga horária, unidades 

escolares abrangidas e remuneração, diretamente na Secretaria Municipal de Educação ou 

pelo telefone (48) 3436 - 5544. Os interessados deverão preencher a ficha de inscrição até às 

12 horas do dia 12 de agosto de 2022, na Secretaria Municipal de Educação  

 Para investidura na vaga, os documentos solicitados estão previstos no Edital de 

Processo Seletivo n.º 02/2021 – disponível no sítio eletrônico da Prefeitura. 

Havendo dois ou mais candidatos interessados na mesma vaga, a escolha 

obedecerá aos seguintes critérios: 

 

1º) ao de maior tempo de serviço Público Municipal na disciplina de Língua Italiana 

(mediante apresentação do respectivo tempo de serviço, expedido pelo órgão 

competente, em dias, meses e anos);  

2º) ao de maior tempo de serviço no Magistério na disciplina de Língua Italiana 

(mediante apresentação do respectivo tempo de serviço, expedido pelo órgão 

competente, em dias, meses e anos); 

3º) maior número de horas de aperfeiçoamento na língua italiana (certificado 

original e cópia); 

4º) maior idade. 

 

Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Educação, 

aplicando-se subsidiariamente os dispositivos do Edital de Processo Seletivo n.º 02/2021. 

 

Nova Veneza, SC, 05 de agosto de 2022 

 

 

ROGÉRIO JOSÉ FRIGO 

Prefeito Municipal 

 

HÉRICA FELISBERTO 

Secretária Municipal de Educação 

 

 


