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EXTRATO DO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 02/2015, 
DE 2 DE FEVEREIRO DE 2015. 

 
Objeto: PEDRO BORSOI, PREFEITO MUNICIPAL DE GUATAMBU, ESTADO DE SANTA 

CATARINA, no uso de suas atribuições legais e em conformidade a legislação em vigor, 
torna público que se encontra aberto PROCESSO SELETIVO DE PROVA ESCRITA E DE 
TÍTULOS PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS DO PROGRAMA SÓCIO EDUCATIVO 
CRESCER, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. O Processo Seletivo será 
executado pela empresa ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA E PRIVADA EIRELI – 
EPP (ASSCON-PP), pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Rua Dr. Maruri, 1.204, 
Sala 3, Centro, no Município de Concórdia, SC, inscrita no CNPJ/MF sob nº 17.688.208/0001-
48. 
 
1. Das inscrições: estarão abertas de 4 a 19 de fevereiro de 2015, somente via internet, pelo 
site www.assconpp.com.br. 
 
2. Das vagas: Estão disponíveis as seguintes vagas: 

Cargo Vagas 
Carga 
horária 

semanal 
Requisitos mínimos e vencimento 

Facilitador de 
artesanato 

1 
20h 

(matutino e 
vespertino) 

a) Curso superior em artes, com 200 horas de cursos 
em artesanato – R$ 2.735,22 (para 40hs), ou 

b) Cursando a partir do 4º período curso superior em 
artes e apresentar no mínimo 120 horas de cursos de 
artesanato – R$ 1.749,38 (para 40hs), ou 

c) Ensino médio completo com 340 horas de cursos 
em artesanato – R$ 1.521,50 (para 40hs). 

(São cursos admitidos para essa função: pintura em 
tecido, pet work, crochê, pintura em vidro, bordados 
diversos, tricô ou outros cursos de acordo com a 
realidade local, sendo avaliados pela Secretaria de 
Assistência Social a sua aceitação) 

Facilitador de 
oficina de dança 

1 
20h 

(matutino e 
vespertino) 

a) Curso superior em educação física ou dança – R$ 
2.735,22 (para 40hs), ou 

b) Cursando a partir do 4º período curso superior em 
educação física ou dança e apresentar no mínimo 
120 horas de cursos de dança – R$ 1.749,38 (para 
40hs), ou 

c) Ensino médio completo com 340 horas de cursos 
de dança – R$ 1.521,50 (para 40hs). 

Facilitador de 
esportes 

1 
30h 

(matutino e 
vespertino) 

a) Curso superior em educação física – R$ 2.735,22 
(para 40hs); 

b) Cursando a partir do 4º período do curso superior 
em educação física – R$ 1.749,38 (para 40hs). 

Facilitador de 
música 

1 
10h 

(matutino e 
vespertino) 

a) Ensino médio completo com 380 horas de cursos 
em música – R$ 2.521,50 (para 40hs). 

(São admitidos para essa função cursos de violão, 
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Cargo Vagas 
Carga 
horária 

semanal 
Requisitos mínimos e vencimento 

gaita, teclado e bateria. Outros cursos serão 
avaliados pela Secretaria de Assistência Social a sua 
aceitação). 

Pedagogo 1 
40h 

(matutino e 
vespertino) 

a) Curso superior em pedagogia – R$ 2.735,22 (para 
40 hs). 

 
A íntegra do presente Edital está publicada no mural interno da Prefeitura Municipal de 
Guatambu, SC, e nos sites www.assconpp.com.br e www.guatambu.sc.gov.br. 
 
 
Guatambu, SC, 30 de janeiro de 2015. 

 
 
 

PEDRO BORSOI 
Prefeito Municipal de Guatambu, SC 

http://www.assconpp.com.br/

