
MUNICÍPIO DE ARROIO TRINTA 

PROCESSO SELETIVO 

EDITAL N
º 05/2021 

EDITAL N2 05/2021 DE PROCESSO SELETIVO 

Abre inscrições e define normas para o PROCESSO SELETIVO, destinado a 

provimento de vagas em caráter temporário no âmbito da Administração 
Pública do Município de Arroio Trinta, Santa Catarina e dá outras 
providências. 

O Senhor, Alcidir Felchilcher Prefeito do Município de Arroio Trinta, no uso de suas atribuições legais, torna 

público a realização, de PROCESSO SELETIVO, para provimento de vagas temporárias para o Quadro de 

Pessoal da Administração Direta do Município de Arroio Trinta. O presente PROCESSO SELETIVO será regido 
pela legislação em vigor e pelas normas estabelecidas no presente edital. 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1. O PROCESSO SELETIVO será executado sob a responsabilidade do Centro de Estudos UNIASE, 
localizado na Rua Coronel Feddersen, 1587, Sala 301- terceiro piso, Centro, município de Taió - CEP 
89.190-000, Estado de Santa Catarina, tel./fax (47) 3562-1722, endereço eletrônico: 
https://portal.uniaseconcursos.com.br/ e-mail: concursos@uniase.com.br 

1.2. A fiscalização e supervisão do PROCESSO SELETIVO está a cargo da Comissão Municipal de PROCESSO 

SELETIVO, nomeada através da Portaria 230/2021. 

1.3. O prazo de validade do PROCESSO SELETIVO é de 1 (um) ano, prorrogável por igual período, contados 
da publicação do ato de homologação do resultado final do presente edital. 

1.4. Os aprovados neste PROCESSO SELETIVO serão contratados pelo regime estatutário Lei Municipal nº 

1713/2014 e suas alterações, e de acordo com LEI COMPLEMENTAR Nº 1712, DE 03/11/2014, que 

Institui e Consolida o Plano de Classificação de Cargos e Salários da Administração Direta e Indireta 
do Município de Arroio Trinta e dá outras providências. 

1.5. O presente processo seletivo visa a reposição das vacâncias de cargos que já existem ou que vierem a 

ocorrer, sendo que a posse dos aprovados ocorrerá a partir do ano de 2022, conforme a necessidade 
da administração, em conformidade com o disposto na Lei Complementar Federal nº 173/2020. 

2. DOS CARGOS, VAGAS, EXIGÊNCIAS DE ESCOLARIDADE, CARGA HORÁRIA E VENCIMENTOS.

2.1. O PROCESSO SELETIVO destina-se ao provimento das vagas temporárias, cujos cargos, carga horária 

semanal, número de vagas, remuneração mensal, e as exigências específicas a cada cargo, objeto 
deste PROCESSO SELETIVO, que se encontram descritos nas tabelas abaixo: 

TABELA 1- CARGOS DE ENSINO FUNDAMENTAL (completo e incompleto) 

HABILITAÇÃO E/OU 
CARGA 

SALÁRIO 
Tipo de 

Valor da 
CARGO VAGAS HORÁRIA Prova 

ESCOLARIDE 
semanal 

BASE Inscrição 

01.Auxiliar de
Ensino Fundamental 

Consultório CR 
Completo e Curso de 

40H R$ 1.328,72 
Escrita 

30,00 

odontológico
Aperfeiçoamento** ,1 

Registro no CRO 

02.Auxiliar de
Ensino Fundamental 

obras e 0l+CR 
Completo 

40h R$ 1.564,96 Escrita 30,00 

serviços
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Não será concedida a isenção do pagamento da taxa de inscrição a candidato que não 
possua o Número de Identificação Social - NIS já identificado e confirmado na base de dados do 
CadÚnico, na data da sua inscrição no concurso. 

5.5. As informações prestadas no Formulário On-line - Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição serão 
de inteira responsabilidade do candidato, podendo responder este, a qualquer momento, por crime 
contra a fé pública, o que acarreta sua eliminação do concurso, aplicando-se, ainda, o disposto no 
parágrafo único do artigo 10 do Decreto Federal nº 83.936, de 6 de setembro de 1979. 

5.6. Não será concedida isenção de pagamento de taxa de inscrição ao candidato que: 

a) omitir informações e/ou torná-las inverídicas;

b) fraudar e/ou falsificar documentação;

c) não observar a forma estabelecida neste edital.

5.7. Não serão concedidas outras formas de isenção, devido ausência de Lei municipal que as
regulamentem. 

5.8. Não será aceita Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição via postal, via fax ou via e-mail 

5.9. Caso o candidato realize inscrição para mais de um cargo, independentemente de as provas serem 
realizadas em dias/turnos distintos, será concedida isenção apenas para a inscrição escolhida de 
acordo com o último protocolo registrado no sistema de isenção. 

5.10. Não serão realizadas alterações após o deferimento da inscrição isenta. 

5.11. A relação dos pedidos de isenção deferidos será divulgada conforme edital específico. 

5.12. Do indeferimento dos pedidos de isenção poderá haver recurso. 

5.13. Os candidatos com pedidos de isenção da taxa de inscrição indeferidos deverão emitir o boleto 
Bancário, e pagar a taxa de inscrição no PROCESSO SELETIVO, para terem sua inscrição homologada. 

5.14. Os candidatos com pedidos de isenção da taxa de inscrição indeferidos, que não efetuarem o 
pagamento da taxa de inscrição, serão automaticamente excluídos do certame. 

5.15. Caso o candidato receba a isenção da taxa de inscrição, porém efetue o pagamento do boleto 
bancário, o valor referente à taxa paga não será devolvido. 

5.16. O Centro de Estudos UNIASE, a qualquer tempo, poderá fazer diligências relativas à situação 
declarada pelo candidato, deferindo ou não seu pedido de isenção, ou ainda, excluindo o candidato 
do certame se detectada declaração falsa, aplicando-se as demais sanções penais cabíveis. 

6. DAS VAGAS RESERVADAS PARA AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

6.1. Ao candidato com deficiência é assegurado o direito de inscrever-se neste PROCESSO SELETIVO, para 
o cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que sejam portadores, sendo a elas
reservadas 5 % (cinco por cento) das vagas, de acordo com o art. 37, Inciso VIII da Constituição
Federal.

6.2. Para os cargos deste edital, cuja aplicação do percentual de 5% não resulta a oferta imediata de 
vagas, nos termos do Decreto Federal nº 3.298/99, neste caso, o primeiro candidato com deficiência 
classificado no cargo será convocado para ocupar a 10!:! (décima) vaga que vier a surgir para o cargo 

6.3. Não havendo candidatos aprovados e classificados para as vagas reservadas às pessoas com 
deficiência, as mesmas serão ocupadas pelos demais candidatos habilitados e classificados. 

que concorreu, enquanto os demais serão convocados a cada intervalo de 20 (vinte) vagas providas.

� 
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ANEXO VI 

Relação de Documentos para contratação 

Contratado (a): _____________________ _ 
( ) Uma foto 3 x 4 recente. 

( ) Carteira de Identidade e CPF 

( ) Carteira de Trabalho (Foto, PIS/PASEP, Identificações Pessoais). 
( ) Carteira Nacional de Habilitação. 

( ) Título de Eleitor e Comprovante de votação da última eleição. 

( ) Diploma da Habilitação e Registro no Órgão de Classe ou Certidão de Conclusão de Curso e> 
cargo. (comprovante de escolaridade exigida no cargo) 

( ) Certidão de Casamento. 

( ) Certidão de Nascimento dos Filhos ( CPF e RG de filhos menores de 21anos). 

( ) Certidão de Reservista (para contratados do sexo masculino). 

( ) Atestado de Saúde Ocupacional Admissional expedido por Médico do Trabalho. 

( ) Comprovante de Conta Corrente no Banco Bradesco. 

FOTO 

3x4 

( ) Certidões Negativas de Antecedentes CRIMINAIS e ELEITORAIS expedidas pelo Foro da Justiça Federal do 
local de residência do contratado nos últimos 05 (cinco) anos. (Certidões Negativas Federais disponíveis em 
www.jfsc.gov.br ) 

( ) Certidão Negativa de Antecedentes CRIMINAIS expedida pelos Foro da Justiça Estadual do local de 
residência do contratado nos últimos 05 (cinco) anos. (Certidão disponível em www.tjsc.jus.br ) 
( ) Certidão Negativa de Débitos Municipais. (www.arroiotrinta.sc.gov.br/serviços/certidao negativa do 
contribuinte) 

( ) Comprovante de Residência. 

( ) Relação de Bens que possui em seu nome site prefeitura municipal de PR cidadão/+mais 
serviços/documentos para contratação). 

) Declaração de não ter sofrido, no exercício da função publica, penalidades disciplinares, conforme 
legislação aplicável site prefeitura municipal de PR cidadão/+mais serviços/documentos para contratação}. 
( ) Declaração de Não Acúmulo de Cargo, Emprego ou Função Pública. site prefeitura municipal de PR 
cidadão/+mais serviços/documentos para contratação}. 

) Comprovação da homologação do resultado final do concurso. Comprovante de publicação do edital de 
concurso do rol de aprovados. 

( ) Lei autorizativa para contratação e justificativa de necessidade temporária, quando for o caso. 

( ) Numero do edital: _______ _ 

Telefone Celular: Telefone /residencial: __ - ____ _ 

Local em que irá trabalhar: _______________________ _ 

Cargo: ____________________________ _ 

OBS: OS DOCUMENTOS ACIMA DEVEM SER TODOS COPIAS COM EXCEÇÃO DAS CERTIDOES E DECLARAÇOES. 

Declaro estar ciente do início do contrato de trabalho em ___J ___} ___ _

Contratado 
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