
 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 008/2020 
 

 

Notificante: MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS/SC, pessoa jurídica de direito público interno, 

com sede no centro de Entre Rios, inscrito no C.N.P.J. sob o nº01.612.698/0001-69, neste ato 

representado pelo Prefeito Municipal JURANDI DELL OSBEL,  no uso de suas atribuições 

legais e em conformidade com os a Legislação em vigor, vem por meio deste Convocar para 

assumir a vaga e/ou pedido de  reclassificação, munido de todos os documentos abaixo 

especificados,  conforme a classificação no Teste Seletivo nº 001/2020. Segue abaixo lista dos 

convocados e documentos necessários. 

 

OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA 40 HORAS SEMANAIS 

EDUARDO ANTONIO DREON 1º classificado 

JEDISON LUIZ ARNO 2º classificado 

 

MOTORISTA DE ÔNIBUS 

OZENIR MAGISTRALLI 1º classificado 

 

 

 

 

 

Entre Rios/SC, 14 de maio de 2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JURANDI DELL OSBEL 

Prefeito Municipal 
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DOCUMENTOS NECESSARIOS PARA CONTRATAÇÃO 

 

12.4. Os candidatos convocados para admissão em caráter temporário terão o prazo 

improrrogável de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da publicação do Edital de Convocação, 

para se apresentarem junto ao Setor de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal, a fim de 

cumprirem com todas as formalidades exigíveis para a concretização do ato.  

 

12.5. Caso o candidato não deseje assumir de imediato, poderá, mediante requerimento 

próprio, solicitar para passar para o final da lista dos aprovados e, para concorrer, observada 

sempre a ordem de classificação e a validade do Processo Seletivo, a novo chamamento uma só 

vez.  

 

12.6. O presente processo seletivo terá vigência para um ano, podendo ser prorrogado por 

igual período em caso de interesse público.  

 

12.7. Ficam advertidos os candidatos de que, no caso de convocação, a admissão no cargo 

só lhes será deferida no caso de exibirem:  

 

a) A documentação comprobatória das condições previstas neste Edital acompanhada de 

fotocópia;  

 

b) Atestado de boa saúde física e mental a ser fornecido, por médico ou junta médica do 

Município ou ainda, por esta designada, mediante exame médico, que comprove aptidão 

necessária para o exercício do cargo, bem como a compatibilidade para os casos de deficiência 

física;  

 

c) Cédula de Identidade;  

 

d) CPF em situação regular perante a Receita Federal; 

  

e) PIS/PASEP;  

 

f) Título de Eleitor e comprovante de votação da última eleição;  

 

g) Certificado de Quitação Militar (para os do sexo masculino);  

 

h) Certidão de Nascimento dos filhos com até 18 anos;  

 

i)  Certidão de Nascimento/Casamento ou Certidão de Óbito (do cônjuge quando for o caso 

de viúvo(a));  

 

j) Carteira de Trabalho;  

 

k) Diploma e/ou Certificado de conclusão do curso específico, reconhecido pelo MEC;  

 

l) Declaração de não acúmulo de cargo (conforme modelo disponibilizado pelo Setor de 

RH do Município), nos termos do art. 37 da Constituição Federal;  
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m) Uma foto 3x4, recente;  

 

n) Declaração de bens.  

12.8. A não apresentação dos documentos acima, por ocasião da admissão, implicará na 

impossibilidade de aproveitamento do candidato aprovado, anulando-se todos os atos e efeitos 

decorrentes da inscrição no Processo Seletivo. 

 

 12.9. Os candidatos com deficiência, se aprovados e classificados, serão submetidos a 

uma junta médica oficial para a verificação da deficiência, bem como da compatibilidade de sua 

deficiência com o exercício das atribuições do cargo. 

 


