PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENEZA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA N.º 08/2021

O Prefeito Municipal de Nova Veneza, por intermédio da Secretaria Municipal de
Educação, diante da falta de candidatos ausência de profissionais aprovados no Processo
Seletivo ACT Nº 002/2020, para preenchimento das vagas necessárias torna público, para o
conhecimento de quem interessar possa, que fica aberta chamada pública para vagas de
Auxiliar de Serviços Gerais I, com experiência comprovada, para exercer as atribuições
inerentes ao cargo, para contratação em caráter temporário.
Maiores informações sobre vagas disponíveis, tais como carga horária, unidade
escolar e remuneração, poderão ser obtidas diretamente na Secretaria Municipal de Educação
ou pelo telefone (48) 3436-5544. As vagas que surgirem no decorrer do ano vigente, ficarão
como Cadastro Reserva para candidatos inscritos e classificados.
Interessados deverão preencher ficha de inscrição e apresentar a documentação
exigida até as 12 horas do dia 17 de junho de 2021, na Secretaria Municipal de Educação, sito
à rua Dr. Césare Tibaldeschi, 200 – Centro.
A classificação dos candidatos inscritos obedecerá aos seguintes critérios:
1º) ao de maior tempo de serviço exercendo a função de Auxiliar de Serviços Gerais I ou na
área da educação (mediante apresentação do respectivo tempo de serviço, expedido pelo
órgão competente, em dias, meses e anos), dar preferência aos candidatos que morem
próximo a Unidade Escolar ou que tenham condições de deslocamento, e, levando em
consideração as atribuições do cargo prevista na Lei Complementar Nº 2, de abril de 2012.
Para fins de comprovação de tempo de serviço, serão aceitos os seguintes documentos:
 Carteira de Trabalho e Previdência Social;
 Certificado de tempo de serviço;
 Declaração com firma reconhecida, constando dados
empregador, tempo de serviço e função.

2º) Número de filhos;
3º) Maior idade.
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Para investidura na vaga, os interessados deverão apresentar a documentação
necessária, conforme previsto no Edital de Processo Seletivo n.º 002/2020 – e, estarem cientes
das atribuições do cargo prescritas na Lei.
Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Educação.

Nova Veneza (SC), 21 de maio de 2020.

ROGÉRIO JOSÉ FRIGO
Prefeito Municipal

HÉRITON LUCIANO SANDRINI
Secretário Municipal de Educação
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