
Edital de Convocação 01/2020 
Processo Seletivo nº. 002/2019 

 

 

CLECI APARECIDA VERONEZI, Prefeita de Rancho Queimado/SC, no uso de 

suas atribuições legais, CONVOCA os candidatos APROVADOS no Processo Seletivo nº 

002/2019 para os cargos relacionados anexo a comparecer na Secretaria Municipal da 

Educação, sito a Praça Leonardo Sell, 40, Centro Rancho Queimado - SC, no dia 27 de 

janeiro de 2020, às 14h, para a escolha de vagas, apresentando as fotocópias e 

originais dos documentos abaixo relacionados, bem como comprovar os requisitos 
exigidos no Capitulo VI – DOS REQUISITOS PARA CONTRATAÇÃO do Edital 001/2019 do 

Processo Seletivo nº 002/2019, para assinatura do contrato temporário para o ano 

letivo de 2020:  

 
a) A documentação comprobatória das condições previstas no Capítulo II - item 2.1 do Edital 
01/2019 do Processo Seletivo nº 002/2019:  

 Ser brasileiro nato ou naturalizado, ou cidadão português, a quem tenha sido deferida 
a igualdade nas condições prevista no Decreto Presidencial nº 70.436, de 18/04/1972, 
ou gozar das prerrogativas previstas no art. 12 da Constituição Federal e demais 
disposições de lei, no caso de estrangeiros; 

 Ter idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos no ato da contratação e/ou admissão; 

 No caso do sexo masculino, estar em dia com o Serviço Militar; 

 Ser eleitor e estar quite com a Justiça Eleitoral; 

 Possuir os REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS para o cargo, especificado na tabela 
citadas no capítulo I, deste edital; 

 Não ser aposentado por invalidez e nem estar com idade de aposentadoria 
compulsória nos termos do Artigo 40, inciso II, da Constituição Federal; 

 Não ocupar cargo, emprego ou função pública, ressalvados os acumuláveis previstos 
no Artigo 37, inciso XVI da Constituição Federal;  

 Candidato com deficiência, verificar capitulo próprio neste Edital; 
b) Atestado de boa saúde física e mental, a ser fornecido por junta Médica designada pelo 
Município de Rancho Queimado, mediante exame médico, que comprove aptidão necessária 
para o exercício do cargo, bem como a compatibilidade para os casos de deficiência física;  
c) Declaração negativa de acumulação de cargo, emprego ou função pública, conforme 
disciplina a Constituição Federal de 1988, em seu Art. 37, XVI e suas emendas.  
d) Documentos pessoais: Carteira de Identidade (RG), Cadastro Pessoa Física (CPF), Certidão de 
Casamento, Certidão de Nascimento dos Filhos, título eleitoral e Comprovante de Endereço; 
e) Número da conta corrente, no Banco do Brasil; 
f) PIS/PASEP (frente e verso); 
g) Declaração de ter sofrido ou não, no exercício de função pública, processo 
disciplinar/penalidades disciplinares. 
h) Certidão de quitação eleitoral (site TRE), Certidão Negativa Cível Estadual (site TJSC) e 
Federal (site TRF4), Certidão Negativa Criminal (site TRF4) e Comprovante de Qualificação 
Cadastral (site e-Social). 
i) Declaração de Bens. 
 

2. Todos os documentos, com exceção do item ‘b)’, deverão ser entregues no Setor 

Pessoal da Prefeitura, imediatamente após a escolha, sob pena de perda do direito a 

escolha de vagas e à contratação temporária ou qualquer outro direito inerente ao 
Processo Seletivo.  

Rancho Queimado, 23 de janeiro de 2020. 

 
Cleci Aparecida Veronezi 

Prefeita de Rancho Queimado 



 

 

 

ANEXO I 
Quadro de vagas 

 
  Escolaridade Exigências Local de trabalho  

Professor 
(Educação Infantil 

e Anos Iniciais) 

06 

Formação pedagógica de nível superior, em 

curso de licenciatura de graduação plena, nos 
termos da legislação vigente, para docência na 

Educação Infantil e até o 5ª ano do Ensino 
Fundamental. 

01 CEM MENINO JESUS 
04 EM ALTAMIRO DINIZ 

01 CEI MARIAZINHA* 

Professor de 
Educação Física 

01 

Formação de nível superior, em curso de 

licenciatura de graduação plena em Educação 
Física, nos termos da legislação vigente e 

Registro no órgão Fiscalizador da Profissão. 

ESCOLAS DA REDE 
MUNICIPAL 

Professor de 

Informática 
01 

Formação de nível superior, em curso de 
licenciatura de graduação plena na área de 

tecnologia/Informática, nos termos da legislação 
vigente. 

ESCOLAS DA REDE 

MUNICIPAL 

Auxiliar de Ensino 02 
Formação de nível superior, em curso de 

licenciatura de graduação plena em pedagogia 

02 CEM MENINO JESUS 

 

Auxiliar de Escola 03 Formação no ensino médio 

01 CEM MENINO JESUS 

01 EM ALTAMIRO DINIZ 
01 CEI MARIAZINHA 

*contrato até 31/07/2020 


