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EDITAL Nº 001/2020 - CHAMADA PÚBLICA REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO N. 
065/2019. 
 
 
O Prefeito Municipal de Pomerode, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, torna 
público o processo de seleção, classificação e escolha de vagas temporárias do quadro de 
pessoal da Secretaria Municipal de Educação e Formação Empreendedora (SEFE), relativas 
aos cargos constantes do Processo Seletivo n. 065/2019, válido para o ano letivo de 2020 cu-
jas respectivas listas de candidatos aprovados já tenham esgotado, em conformidade com a 
Lei 2819 de 17 de março de 2016 e as disposições deste Edital. 
 

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
1.1 Constitui objetivo deste Edital de Chamada Pública a contratação de pessoal por tempo 
determinado, pelo regime especial regulamentado pela Lei 2819 de 17 de março de 2016, 
objeto do Processo Seletivo n. 065/2019, para substituição de servidores afastados tempora-
riamente das unidades educacionais da Rede Municipal de Ensino, decorrente de licenças 
previstas na Lei Complementar n. 269, de 05 de dezembro de 2014, inclusive o afastamento 
por auxílio-doença, ou de nomeação para exercício de cargo em comissão, de função de dire-
ção escolar, e para preenchimento de vagas vinculadas a matrícula temporária. 
 
1.2 O prazo das contratações temporárias de que trata este Edital de Chamada Pública não 
poderá extrapolar o de vigência do Processo Seletivo n. 065/2019. 
 
1.3 A coordenação de todas as etapas previstas neste Edital é de responsabilidade das Se-
cretarias Municipais de Administração e Educação. 
 

2. DOS CARGOS E REQUISITOS 

 
2.1 Os cargos, os vencimentos, a carga horária semanal de trabalho e os requisitos para exer-
cício das respectivas atribuições são os estabelecidos no Anexo I do Ato Convocatório.     
2.2 A não apresentação dos documentos admissionais por ocasião da assinatura do contrato, 
implicará na desclassificação do candidato. 
 

3. DO PROCESSO DE SELEÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E ESCOLHA DE VAGAS 

 
3.1 As vagas havidas durante o prazo de vigência deste Edital de Chamada Pública serão di-
vulgadas no endereço eletrônico www.pomerode.sc.gov.br, aba Edital, pelo prazo de cinco di-
as, por meio de ato convocatório próprio, observada a necessidade do serviço público munici-
pal. 
 
3.2 As vagas serão divulgadas somente depois de esgotadas as listas de candidatos aprova-
dos para exercício das respectivas atribuições no Processo Seletivo 065/2019. 
 
3.3 Serão considerados como critérios de seleção e classificação dos candidatos: 
 
a) maior pontuação de títulos: Conforme exigência para a vaga pretendida, observados os crité-
rios estabelecidos no Processo Seletivo 065/2019; 
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b) maior idade. 
 
3.4 Os candidatos com licenciatura para o cargo pretendido serão selecionados e classificados 
com prioridade na escolha de vagas. 
 
 
3.5 Esgotados os candidatos: 
 
a) com licenciatura para o cargo pretendido, serão selecionados e classificados os candidatos 
cursando licenciatura para o cargo pretendido do 8º ao 5º  Semestre.  
d) cursando licenciatura para o cargo pretendido do 8º ao 5º  Semestre, serão selecionados e 
classificados os candidatos cursando licenciatura para o cargo pretendido do 4º ao primeiro 
Semestre.   
e) cursando licenciatura para o cargo pretendido do 4º ao primeiro Semestre, serão seleciona-
dos e classificados os candidatos com licenciatura em outra área do conhecimento adicionado 
curso de formação na área de atuação em se tratando de Língua Inglesa e Língua Alemã.   
 
3.6 O processo de seleção, classificação e escolha de vagas será presencial, em dia e horário 
estabelecidos no ato convocatório de que trata o item 3.1. 
 
3.7 No dia e horário estabelecidos no ato convocatório, o candidato deverá apresentar os do-
cumentos originais e fotocópias necessárias para participar do processo de seleção, classifica-
ção e escolha de vagas constantes no ato convocatório.  
 
3.8 Os candidatos que se apresentarem após o horário fixado no ato convocatório não poderão 
participar do processo de escolha das vagas. 
3.8.1 As vagas não preenchidas no dia da convocação serão divulgadas em novo ato convoca-
tório, na forma do disposto no item 3.1. 
 
3.9 Escolhida a vaga, o candidato será contratado pelo regime especial regulamentado pela Lei 
2819 de 17 de março de 2016, mediante entrega de todos os documentos necessários para 
admissão, por tempo determinado e estritamente necessário para a consecução das atribui-
ções do cargo.  
 
3.10 O candidato deverá assumir o exercício de suas atribuições no prazo de até cinco dias 
úteis contados da data da escolha de vaga.  
3.11 Perderá automaticamente a vaga o candidato que não assumir o exercício de suas atribui-
ções no prazo estabelecido. 
 

4. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
4.1 A participação do candidato na Chamada Pública importa no conhecimento e aceitação das 
condições fixadas neste Edital.  
4.2 Será impedido de ingressar no serviço público municipal o candidato que, por ocasião da 
assinatura do contrato, exercer cargo, emprego ou função no serviço público federal, estadual 
ou municipal, exceto nas hipóteses de acumulação previstas no inciso XVI do art. 37 da Consti-
tuição Federal, com a redação dada pelas Emendas Constitucionais 19, de 04/06/1998, e 34, 
de 13/12/2001.  
4.4 A inexatidão das afirmações ou existência de irregularidades nos documentos apresenta-
dos pelo candidato, verificadas a qualquer tempo, em especial por ocasião da sua contratação, 
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acarretarão a nulidade da participação dele na Chamada Pública, sem prejuízo de medidas de 
ordem administrativa, civil e criminal. 
 
4.5 Este Edital poderá sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos enquanto não 
efetivada a providência ou evento que lhe disser respeito, até a data da convocação dos candi-
datos, circunstância que será mencionada em errata, adendo ou aviso a ser publicado no ende-
reço eletrônico previsto no item 3.1. 
 
4.6 O candidato deverá declarar no ato da contratação a existência ou não de outro vínculo de 
trabalho no serviço público federal, estadual ou municipal, identificando, se for o caso, o cargo, 
o emprego ou a função exercidos, o nome e esfera do órgão, bem como a carga horária cor-
respondente. 
 
4.7 Os casos omissos deste Edital serão resolvidos pelas Secretarias Municipais de Adminis-
tração e Educação.  
 
 

Pomerode, 20 de janeiro de 2020. 
 
 

ÉRCIO KRIEK 
Prefeito Municipal 

 


