
Estado de Santa Catarina 
Município de Arroio Trinta 

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2022 
CAPITAL CATARINENSE 

-e:. CULTURA ITALIANA

........_ 

O MUNICÍPIO DE ARROIO TRINTA - SC torna público que realizará CHAMADA PÚBLICA 

destinada a selecionar profissionais para a contratação temporária, visando suprir a demanda 

para o ano letivo de 2022 no quadro de pessoal da Secretaria Municipal de Educação, por 

excepcional interesse público. 

CONSIDERANDO a Lei nº 1.713, de 03 de novembro de 2014, que dispõe sobre o estatuto dos 

servidores públicos da Administração Pública direta, das fundações públicas do Município de 

Arroio Trinta - SC; 

CONSIDERANDO que a contratação se dará por tempo determinado para atender à Mtessidade 

temporária de excepcional interesse público; 

TORNA PÚBLICO o presente Edital de Chamada Pública, destinado ao preenchimento de vagas 

temporárias para o quadro de pessoal do Município de Arroio Trinta, conforme quadro 

constante no item "5". 

1. DiSPOS!ÇÕES PRELIMINARES

1.1 A Chamada Pública tem por objetivo a contratação de profissionais por tempo determinado 

para atuar na Educação em vagas existentes no Centro Educacional e Escola Municipal; 

1.2 O chamamento será de acordo com a necessidade do serviço público municipal, conforme o 

quadro de vagas no item "5" e classificação para vagas posteriores, CR (Cadastro Reserva); 

1.3 O contrato será firmado até o final do ano IE::tivo de 2022, podendo ser prorrogado, conforme 

a necessidade; 

1.4 Os candidatos deverão apresentar Comprovante de Vacinação para Covid-19; 

1.5 A coordenação de todas as etapas da chamada pública será de responsabilidade da 

Secretaria Municipal da Educação. 

2. DOS CARGOS E REQUISITOS

2.1. Os cargos a serem provido são de PROFESSOR nas modalidades de Ensino Fundamental 

(anos iniciais) e Agente de Apoio a Educação Infantil, com vencimentos em Lei. 

2.2. São requisitos para investidura no cargo público: 

a) Idade mínima de 18 anos;

b) CópiaRG;

c) Cópia CPF;

d) Cópia Título Eleitor;

e) Certidão quitação com as obrigações eleitorais -www.tre-sc.jus.br ou no cartório eleitoral;

f) Cópia do número e série da Carteira Profissional de Trabalho;

g) Cópia PIS/PASEP;

h) Cópia da Certidão de Casamento ou Nascim�ntó:

i) Cópia da Certidão de Nascimento dos Fiihcs (depe;1dente$);
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