PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAQUARI
Rua Coronel Almeida, 60 – Centro
Araquari – 89.245-000 – Fone/Fax: 47 3447-7717

EDITAL 001/2017
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EMERGENCIAL/PLANTÃO
ANÁLISE DE CURRÍCULO
Edital de Processo Seletivo Simplificado para contratação por prazo determinado de
30 dias
A Secretária Municipal de Educação, através de suas atribuições legais, torna público, a
realização de Processo Seletivo Simplificado Emergencial/Plantão – Análise de Currículo,
para provimento de cargos em Caráter Temporário para o quadro único do Magistério
Público Municipal, conforme dispõe o art. 37, Inciso IX da Constituição Federal de 1988, Lei
Orgânica do Município, Lei Complementar 133/2012, que será regido pelas normas
estabelecidas neste Edital, e Anexos I e II.
1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 O Processo Seletivo Simplificado Emergencial/Plantão será executado por intermédio de
Comissão composta por três servidores designados através de Portaria.
1.2 O edital de abertura do Processo Seletivo Simplificado será publicado integralmente no
painel de publicações oficiais da Prefeitura Municipal e no site da Prefeitura Municipal.
1.3 Os demais atos e decisões, inerente ao presente Processo Seletivo Simplificado serão
publicados no painel de publicações oficiais da Prefeitura Municipal.
1.4 Os prazos constantes neste Edital serão contados em dias corridos, desconsiderando se
o do início e incluindo-se o do final.
1.5 O Processo Seletivo Simplificado consistirá na análise de currículos dos candidatos pela
Comissão, conforme critérios definidos neste Edital.
1.6 As contratações serão pelo prazo determinado.
2. DAS VAGAS:
2.1 O Processo Seletivo destina-se ao provimento de 23 vagas para atendimento
Emergencial dos Plantões dos Centros Municipais de Educação Infantil.
Pré- Requisitos
Professor de Educação Infantil 40h/semanais, recebendo a remuneração no valor do piso
nacional vigente, Ensino Superior Licenciatura em Pedagogia com habilitação em Educação
Infantil ou cursando a partir do 4º Semestre do curso de Pedagogia com habilitação em
Educação Infantil.
3. INSCRIÇÕES
3.1 As inscrições estarão abertas no período de 04 de janeiro de 2017 a 05 de janeiro de
2017, na Secretaria Municipal de Educação, junto à sede do Município, sito na Rua Coronel
Almeida, 60, no Centro – Araquari/SC, no horário das 8h30min as 14h00min.
3.2 Não serão aceitas inscrições fora de prazo.
3.3 A inscrição do candidato implicará o conhecimento prévio e a tácita aceitação das
presentes instruções e normas estabelecidas neste Edital.
3.4 As inscrições serão gratuitas.
4. CONDIÇÕES PARA A INSCRIÇÃO
4.1 A inscrição constará do preenchimento de ficha própria à disposição na Secretaria
Municipal de Educação.
4.2 Para inscrever-se no Processo Seletivo Simplificado Emergencial/Plantão, o candidato
deverá comparecer pessoalmente ao endereço e nos horários e prazos indicados no item
4.1, apresentando os seguintes documentos:
4.2.1 Ficha de inscrição disponibilizada, devidamente preenchida e assinada.
4.2.2 Cópia do documento de identidade oficial com foto (acompanhada do original).

4.2.3 Cópia do documento com número de Inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do
Ministério da Fazenda (CPF);
4.2.4 Cópia do diploma do curso superior em Pedagogia ou declaração de Frequência da
Faculdade em que estuda (mínimo quarto Período).
4.2.5 Atestado de Tempo de Serviço.
4.2.6 Certidão de Quitação Eleitoral (cartório eleitoral: www.tre-sc.gov.br - link: eleitor –
quitação eleitoral);
5. Todos os documentos, constante no item 4 deverão ser entregues no ato da inscrição,
vedado a inclusão posterior.
6. CLASSIFICAÇÃO
6.1 A classificação ocorrera por ordem decrescente de pontos, obedecida a seguinte ordem
dos títulos e critérios.
6.1.1 TÍTULOS
6.1.1.1 Habilitação em Nível Superior em Pedagogia e/ou Especialização na área.
6.1.1.2 Declaração de frequência no Curso de Pedagogia (mínimo cursando o 4º
período/semestre).
6.2 CRITÉRIOS
6.2.1 Formação.
6.2.2 Maior tempo de serviço prestado ao Magistério.
6.3 PONTUAÇÃO
6.3.1 Para contagem de tempo de serviço será considerado como data fim de 31 dezembro
de 2016.
6.4 CRITERIO DE DESEMPATE
6.4.1 Apresentar idade mais avançada.

7. ANÁLISE DOS CURRÍCULOS E DIVULGAÇÃO DO RESULTADO PRELIMINAR
7.1 No prazo de um dia, a Comissão deverá proceder à análise dos currículos.
7.2 Ultimada a identificação dos candidatos e a realização da classificação, o resultado
preliminar será publicado no painel de publicações oficiais da Prefeitura Municipal, bem
como, no site da Prefeitura Municipal de Araquari: www.araquari.sc.gov.br abrindo se o
prazo para os candidatos apresentarem recursos, nos termos estabelecidos neste edital.
7.3 Os candidatos que não tiveram na lista preliminar dos classificados poderão interpor
recursos escritos perante a Comissão, por meio de requerimento protocolado junto à
Prefeitura Municipal, na Secretaria de Educação, no prazo de um dia, mediante a
apresentação das razões que ampararem a sua irresignação.
7.4 No prazo de dois dias, a Comissão, apreciando o recurso, poderá reconsiderar sua
decisão, hipótese na qual o nome do candidato passará a constar no rol de classificação
preliminar.
7.5 Sendo mantida a decisão da Comissão, o recurso será indeferido, com a devida
exposição de motivos.
8. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
EMERGENCIAL/PLANTÃO
8.1 Transcorrido o prazo sem a interposição de recurso ou ultimado o seu julgamento, bem
como, sem necessidade de desempate, a Comissão encaminhará o Processo Seletivo
Simplificado Emergencial/Plantão ao Prefeito Municipal para homologação, no prazo de um
dia.
8.2 Homologado o resultado final, será lançado edital no mural da Prefeitura Municipal, bem
como, no site da Prefeitura Municipal de Araquari: www.araquari.sc.gov.br com a
classificação geral dos candidatos aprovados, quando, então passará a fluir o prazo de
validade do Processo Seletivo Simplificado Emergencial/Plantão.

9. CONVOCAÇÕES
9.1 As convocações para assumir as 23 vagas disponíveis para atendimento do Plantão dos
Centros Municipais de Educação Infantil.
9.2 As convocações obedecerão a ordem de classificação.
9.3 Os candidatos aprovados e classificados deverão manter atualizados os seus
endereços.
9.4 A convocação dos candidatos classificados serão realizadas por meio de telefone ou
e_mail.
9.5 O candidato classificado que for convocado e não comparecer em 24 (vinte e quatro)
horas perderá o direito a vaga, assim como os candidatos que deixarem números de
telefone e não retornarem ao chamado, ou endereço desatualizado.
9.6 O candidato que não assumir o cargo no ato da contratação não poderá ir para o final da
lista de classificação, perdendo sua vaga.
10. DISPOSIÇÕES GERAIS
10.1 Não será fornecido qualquer documento comprobatório de aprovação ou classificação
do candidato, valendo para esse fim a publicação do resultado final.
10.2 Respeitada a natureza da função temporária, por razões de interesse público, poderá
haver a readequação das condições definidas inicialmente no edital, conforme dispuser a
legislação local.
10.3 O prazo de validade do presente Processo Seletivo Simplificado Emergencial/Plantão
será apenas para atendimento ao Plantão Emergencial de Férias.
10.4 Os casos omissos e situações não previstas serão resolvidos pela Comissão
designada com assessoria jurídica da Prefeitura Municipal.

Araquari, 04 de Janeiro de 2017.

________________________________
ROSE CLÉIA FARIAS VIGOLO
Secretária Municipal da Educação
Araquari

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAQUARI
Rua Coronel Almeida, 60 – Centro
Araquari – 89.245-000 – Fone/Fax: 47 3447-7717

ANEXO I

FICHA DE INSCRIÇÃO
PROCESSO SELETIVO PLANTÃO – ANALISE DE CURRICULO
EDITAL Nº 001/2017

Nome Completo:______________________________________________________
___________________________________________________________________
Sexo: M ( ) F ( )

Data de Nascimento:____________________________

Doc. Identidade:__________________________ Órgão Expedidor:______________
CPF: _______________ Fones: _________________________________________
E-mail:______________________________________________________________
Endereço:___________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Documentos a Recolher:
• Cópia do CPF e identidade oficial com foto (acompanhada do original).
• Certidão de Quitação Eleitoral (cartório eleitoral: www.tre-sc.gov.br - link: eleitor
quitação eleitoral);
• Comprovante de escolaridade exigida;

DECLARO ter conhecimento prévio e aceitação das instruções e normas
estabelecidas neste Edital.

______________________________________
CANDIDATO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAQUARI
Rua Coronel Almeida, 60 – Centro
Araquari – 89.245-000 – Fone/Fax: 47 3447-7717

ANEXO II

PORTARIA Nº 001/2017SME
NOMEIA COMISSÃO PARA TRATAR DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
EMERGENCIAL/PLANTÃO ANÁLISE DE CURRÍCULO E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS

ROSE CLÉIA FARIAS VIGOLO, Secretária Municipal da Educação de Araquari, estado
de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, que lhes são conferidas, faz saber
a todos os habitantes deste Município que,
RESOLVE:
Art. 1º. Nomear os seguintes servidores municipais: Alcemira Amara da Cunha, Lilia
Regiane de Freitas e Liliane Debacker, para formarem a Comissão para tratar do
Processo Seletivo Simplificado Emergencial/Plantão - Analise de Currículo do Edital nº
001/2017, da Prefeitura Municipal de Araquari.
Art. 2º. Fica a referida Comissão autorizada a disponibilizar de todos os meios legais
necessários ao bom cumprimento da tarefa.
Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Araquari, 04 de janeiro de 2017.

________________________________
ROSE CLÉIA FARIAS VIGOLO
Secretária Municipal da Educação
Araquari

