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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 02/2020 

 

Edital de Chamamento Público para o Cargo de 

Professor de Artes, em caráter temporário, no 

quadro de Pessoal da Secretaria Municipal da 

Educação. 
 

 

LUIZ CLOVIS DALPIVA, Prefeito Municipal de Guatambu, Estado de Santa Catarina, no 

uso das atribuições legais, dispostas no Art. 72 da Lei Orgânica Municipal; 

 

 CONSIDERANDO – a Solicitação datada de 07 de fevereiro de 2020, da Secretária 

Municipal de Educação, dando conta da necessidade de se contratar 01 (um) – 

Professor de Artes, com carga horaria de 40 horas semanais e 01 (um)  Professor de 

Artes 10 horas semanais para da rede municipal de Ensino; 

 

CONSIDERANDO, ter esgotado a lista de classificados no Processo Seletivo nº 

005/2018 para contratação e a vaga ainda não estar preenchida;  

 

CONSIDERANDO, a necessidade emergencial da contratação por tempo determinado, 

para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, em face de ter 

iniciado o ano letivo 2020; 

  

CONSIDERANDO, que não há Processo Seletivo vigente; 

 

  

TORNA PÚBLICO, pelo presente Edital, as normas e procedimentos que nortearão o 

Chamamento Público para escolha do Professor de Artes a ser admitido em caráter 

temporário para atuação na rede municipal de ensino no ano letivo de 2020: 

 

1. NORMAS E PROCEDIMENTOS  

 

1.1. Uma Vaga a ser preenchida de 40 horas semanais, necessitando disponibilidade 

nos turnos Matutino e Vespertino para atender os alunos da rede municipal de ensino 

nos dias e horários a serem definidos pela Secretaria de Educação. 

1.1.1. Uma Vaga a ser preenchida de 10 horas semanais, necessitando disponibilidade 

nos turnos Matutino e Vespertino para atender os alunos da rede municipal de ensino 

nos dias e horários a serem definidos pela Secretaria de Educação. 

 

1.1.2. Os candidatos habilitados e interessados deverão dirigir-se à sede da Secretaria 

Municipal da Educação munidos dos documentos pessoais e demais documentação 

relacionada no item 3, do presente edital.  
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1.1.3. Os candidatos não habilitados e interessados deverão dirigir-se à sede da 
Secretaria Municipal de Educação, munidos dos documentos pessoais e demais 
documentação comprobatória da matrícula e frequência em curso superior na área de 
atuação a partir do 4º semestre. 
 
 
1.2. A escolha da vaga ocorrerá no dia 21/02/2020, as 10h00min na sala da Secretaria 
Municipal de Educação, situada na Avenida João Batista Dal Piva, nº 261, Centro, 
Guatambu/SC. 
 

2. DA VAGA, REMUNERAÇÃO E HABILITAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA 

 

2.1. Do número de vaga de Professor de Artes: 02 (duas) vagas em caráter temporário; 

2.2. A remuneração para 40 horas semanais Professor habilitado será de R$ 3.058,19; 

2.2.1. A remuneração para 40 horas semanais Professor não habilitado será de R$. 

2.040,99 

2.2.2. A remuneração para 10 horas semanais Professor habilitado será de R$ 764,54; 

2.2.3. A remuneração para 10 horas semanais Professor não habilitado será de R$ 

510,24 

 

2.3. Habilitação mínima para exercício de cargo habilitado: 

2.3.1. Ensino superior licenciatura plena em Artes 

 

2.4. Habilitação mínima para exercício de cargo não habilitado: 

2.4.1. Comprovante de matrícula e frequência em curso superior na área de atuação a 

partir do 4º semestre. 

 

3. DOS CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO:  

 

3.1 . A classificação se dará pela seguinte ordem:. 

3.1.1. Comprovação de sua habilitação,  

3.1.2. Comprovante de tempo de serviço com atuação na área, emitido pela Unidade 

Escolar (se houver) ou Secretaria, tendo como data fim 30/12/2019 

3.1.3. Comprovante de tempo de serviço no Magistério, emitido pela Unidade Escolar ou 

Secretaria, tendo como data fim 30/12/2019 

3.1.4. Maior quantidade de horas em Cursos de aperfeiçoamento na área, tendo como 

data fim 30/12/2019 

3.1.5. Maior idade. 

 

4. DA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO:  

 

4.1. O candidato interessado deverá apresentar cópia dos documentos especificados 

nos subitens 2.3, 2.4 e 3.1 e seus subitens deste edital, na data e local estabelecido no 

subitem 4.3 deste edital; 

 

4.2. Os documentos especificados nos subitens 2.3,2.4 e 3.1 e seus subitens deste edital 

deverão ser apresentados juntamente com os originais, para serem autenticados por 
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servidor responsável pelo recebimento da documentação; 

 4.3. Os documentos deverão ser entregues no dia 21/02/2020 das 08h às 08h40min, na 

Secretaria Municipal da Educação, a comissão procederá a análise da documentação e 

a classificação, a partir das 08h45min. 

 

4.4. Havendo mais que um candidato interessado na vaga para Artes habilitado/não 

habilitado, com atendimento no turno Matutino e Vespertino, a secretaria realizará 

classificação seguindo os critérios definidos;  

 

4.5. A divulgação dos atos decorrentes deste processo, (se necessário) acontecerá por 

edital, no site do município (www.guatambu.sc.gov.br), após encerradas as fases 

definidas por este edital. 

 

5. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

 

5.1. A entrega da documentação implica na aceitação por parte do candidato de todos os 

princípios, normas e condições estabelecidas no presente Edital e na legislação 

municipal e federal pertinente; 

 

5.2. A contratação será imediata; 

 

5.3. A validade do presente Chamamento Público será até o último dia letivo de 2020; 

  

5.4. Este Edital de Chamamento Público vigorará a partir de sua publicação.  

 

 

Guatambu – SC em 11 de fevereiro de 2020 

 

 

 

LUIZ CLÓVIS DAL PIVA 

                                                       Prefeito Municipal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.guatambu.sc.gov.br/

