
Estado de Santa Catarina 
MUNICÍPIO DE PASSOS MAIA 

 

 
 

 

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 007/2022  

 

ESTABELECE NORMAS PARA A CHAMADA PÚBLICA DE 

PROFESSORES E DEMAIS SERVIDORES DESTINADA A PROVER 

VAGAS TEMPORÁRIAS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO NA 

REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DEMAIS ORGÃOS MUNICIPAIS E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

OSMAR TOZZO, Prefeito Municipal de Passos Maia/SC, no uso de suas atribuições legais previstas 

na lei organica do municipio e tendo por base a Lei Municipal n.º 243/98, de 13 de outubro de 1998 e lei 

municipal 73/2022 e 75/2022, em especial o disposto no art. 5º, com base no art. 37, inciso IX da CF e sob 

amparo do interesse público, observando os princípios constitucionais da impessoalidade, publicidade e 

eficiência, regidas pelas normas constantes deste Edital, e demais dispositivos legais pertinentes à matéria, 

baixa este Edital para contratação de Professores na Rede Municipal de Ensino e Creches e demais 

servidores para órgãos do Município, em caráter temporário de excepcional interesse público, com inscrições 

até a data de 13 de janeiro de 2022, e contratação conforme a necessidade e conveniência do interesse 

público, e; 

 

Considerando que o municipio realizou concurso publico, e considerando a possibilidade dos 

aprovados quando convocados não assumirem o cargo, ou assumiram e pediram exoneração/demissão após; 

Considerando o inicio do ano letivo em fevereiro; 

Considerando a necessidade de planejamento do ano letivo antes do inicio das aulas; 

Considerando a consequente necessidade temporária de excepcional interesse público na rede 

municipal de ensino e de creches para provimento de vagas no âmbito da Secretaria Municipal da Educação 

durante o ano letivo e de demais cargos no âmbito da Administração Pública; 

Considerando a consequente necessidade temporária de excepcional interesse público no 

departamento de urbanismo e de demais cargos no âmbito da Administração Pública;  

Considerando que a convocação dos selecionados nesse processo seletivo somente ocorrerá caso 

não se tenha profissionais aprovados no Concurso Publico; 

Considerando que a educação é um direito constitucional, cabendo ao Município garantir a 

continuidade da prestação desses serviços essenciais à população, e que a limpeza dos ambientes é de 

ordem de saude pública torna público os procedimentos para a CHAMADA PÚBLICA de professores, 
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destinados ao provimento de vagas temporárias para o ano letivo de 2023 na rede municipal de ensino e 

demais servidores para o quadro geral do Município. 

 

I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

1.1 O Presente edital destina-se a contratação temporária, por prazo de 12 (doze) meses, podendo ou não 

ser renovado por igual período, de profissionais capacitados para as vagas em aberto na rede Municipal, para 

atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público, em razão da inexistência de 

cadastro de reserva em concurso público e em processo seletivo. 

1.2 Os candidatos habilitados e classificados neste processo serão regidos pelo regime administrativo e 

serão filiados ao Regime Geral da Previdência Social – RGPS, como contribuinte obrigatório do Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS, conforme previsão expressa da lei municipal 243/98 e as alterações que 

houver. 

 

II - DOS CARGOS, DAS VAGAS, DOS REQUISITOS, DA CARGA HORÁRIA E DO VENCIMENTO 

MENSAL: 

 

2 - EDUCAÇÃO 

2.1 - PROFESSORES 

 

Cargo 

Remuneração 

inicial não 

habilitado 

Remuneração 

inicial 

habilitado 

Carga 

horária 

semanal 

Vagas 
Requisitos para 

provimento 

 

Professor de Educação Infantil 

e Anos Iniciais – Habilitado 

 

 

 

 

R$ 3.845,71 

 

10, 20, 30, 

40 horas 

 

CR 

Graduação completa em 

Pedagogia com licenciatura 

em Educação Infantil ou 

ensino fundamental 

 

Professor de Educação Infantil 

e Anos Iniciais – Não 

Habilitados 

 

R$ 3.845,71 

 

 

 

10, 20, 30, 

40 horas 

 

CR 

Cursando licenciatura em 

Pedagogia ou  

ensino médio completo. 
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Professor de Arte – Nível 

Superior – Habilitado 

 

 

 

R$ 3.845,71 

 

10, 20, 30, 

40 horas 

 

CR 

Graduação completa em 

Artes 

Professor arte – Nível 

Superior – Não Habilitado 

 

R$ 3.845,71 

  

10, 20, 30, 

40 horas 

 

CR 

Cursando licenciatura na 

Área de artes. 

Professor de Ingles – Nível 

Superior – Habilitado 

  

R$ 3.845,71 

 

10, 20, 30, 

40 horas 

 

CR 

Graduação completa em 

Lingua inglesa 

Professor Ingles  - Nível 

Superior – Não Habilitado 

 

R$ 3.845,71 

  

10, 20, 30, 

40 horas 

 

CR 

Cursando licenciatura na 

Área de Lingua inglesa. 

Monitor de Creche  R$ 1.600,00 40 horas CR Ensino médio completo 

Técnico De Informática  R$ 1.984,93 40 horas CR Formação Ensino Médio 

Completo e Curso Técnico em 

Processamento de Dados, 

Informática, Rede de 

Computadores ou Sistemas 

Professor de matemática  

 

R$ 3.845,71  

10, 20, 30, 

40 horas 

 

CR 

Graduação completa em 

matemática  

Professor de matemática 

Não habilitado 

 

R$ 3.845,71 

 10, 20, 30, 

40 horas 

 

CR 

Cursando licenciatura na 

Área de matemática. 

 A base salarial indicada é para 40 horas, sendo proporcional para carga horaria inferior. 
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2.2  CARGOS TODAS AS SECRETARIAS 

 

Cargo 

 

Vagas 

 

Remuneração 

Carga 

Horária 

Semanal 

 

Requisitos para Provimento 

 

Auxiliar de Serviços Gerais* 

 

CR 

 

R$ 1.350,00 

 

20 e 40 

horas 

Alfabetizado 

 

Auxiliar de Serviços Gerais 

escolares* 

 

CR 

 

R$ 1.350,00 

 

20 e 40 

horas 

Alfabetizado 

Gari* CR R$ 1.350,00 20 e 40 

horas 

Alfabetizado 

 * Descrição de atividades em anexo I. 

 

III - DATA E LOCAL 

 

3.1 A data determinada para a inscrição na Chamada Pública para os cargos acima referidos será de 

21 de dezembro de 2022 até 13 de janeiro de 2023, no horário compreendido das 07h00 às 13h00, 

na sede da prefeitura municipal de Passos Maia -SC, na Rua Padre Joao Botero, 485, centro, Passos 

Maia - SC.  

3.2 A inscrição será feita pessoalmente pelo candidato ou através de procuração com firma do 

outorgando reconhecida em cartório e mediante apresentação dos documentos indispensáveis à 

inscrição; 

3.3 Não serão aceitas inscrições por correspondência, nem condicional. 

3.4 Preenchido o formulário de inscrição, o candidato deverá revisá-lo, ficando, após a assinatura, 

inteiramente responsável pelas informações nele contidas. 

3.5 As inscrições serão gratuitas. 
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3.6 Os candidatos interessados deverão protocolar a Ficha de Inscrição devidamente preenchida, 

acompanhada de envelope contendo os documentos exigidos, em cópias simples. 

 

IV - DA CONVOCAÇÃO DOS APROVADOS 

 

4.1. O resultado será divulgado até a data de 18 de janeiro de 2023, e, em seguida os candidatos 

aprovados serão convocados por ordem crescente da classificação, conforme a necessidade. 

 

4.2. A convocação para contratação será feita via contato telefônico, ou via correio eletrônico, Diário 

Oficial dos Municípios (disponível no site www.passosmaia.sc.gov.br) e pelos demais meios oficiais da 

Prefeitura Municipal de Passos Maia/SC. 

 

V DOCUMENTOS PARA ENTREGAR NO ATO DA CANDIDATURA 

 

5.1. A documentação abaixo relacionada deverá ser apresentada, obrigatoriamente, no momento 

da inscrição: 

a) Cópias dos documentos pessoais (Cédula de Identidade e CPF); 

b) Comprovante de tempo de serviço público na área de atuação do cargo pretendido; (se 

possuir), contendo o cargo exercido, anos, meses e dias trabalhados em papel timbrado e assinatura do 

responsável. 

c) Cópia da carteira de trabalho, com o registro da profissão a que está se candidatando, caso 

tenha experiência na área privada. 

d) Comprovante de escolaridade além daqueles exigidos para cargo pretendido, para efeitos de 

classificação. 

 

5.2 A falta de qualquer documento acima, não será aceita a inscrição do candidato, não sendo 

permitido que o receptor designado mantenha em seu poder inscrição com documentos faltantes. 

 

VI – CLASSIFICAÇÃO 

 

6.1 Havendo dois ou mais candidatos para a mesma vaga, serão obedecidos os seguintes         

http://www.passosmaia.sc.gov.br/
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critérios de classificação: 

Professores: 

 

a) Curso de Pós-graduação na área específica com registro no órgão competente: 0,5 pontos para 

cada especialização;  

b) Curso de Mestrado ou Doutorado na área específica com registro no órgão competente: 1 ponto 

para cada título;  

c) Cursos de aperfeiçoamento e atualização, na área específica: 0,5 pontos para cada curso 

frequentado (presenciais ou não) de no mínimo 40h, realizado a partir de 1º de janeiro de 2017;  

d) Apuração de tempo de serviço, de no mínimo 6 meses, em atividades de docência no magistério, 

comprovada através de CTPS, contrato de trabalho ou certidão de tempo de serviço: 0,5 pontos para 

cada período de 6 meses;  

e) Maior idade do candidato. 

 

Auxiliar de Serviços Gerais, Auxiliar de Serviços Gerais Escolares e Gari: 

 

a) Maior escolaridade. 

b) Maior Idade; 

 

6.2 Havendo dois ou mais candidatos empatados após as análises dos critérios do item 6.1 do Edital, 

terão preferência os que tiverem maior idade, e, persistindo a igualdade, precederá o sorteio entre os 

mesmos. 

 

VII -  DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

7.1  Por ocasião da contratação deverão ser apresentadas cópias dos seguintes            documentos: 

 CPF; 

 Título de Eleitor; 

 Carteira de Identidade RG; 

 Carteira de Trabalho CTPS; 
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 Comprovante de residência; 

 Certificado de Escolaridade ou Diploma; 

 Histórico Escolar; 

 Registro Profissional (Carteira do Conselho de Classe ou Órgão da Categoria); 

 Certificado Militar (se homem); 

 Declaração de Não Acumulação de Cargo (Caso haja o acúmulo, apresentar Certidão do Órgão 

Empregador, contendo o Regime Jurídico, a carga horária e o horário de trabalho, com firma 

reconhecida); 

 1 Foto 3X4 recente; 

 Certidão de Nascimento dos Filhos Menores de 18 Anos; 

 Certidão Negativa de antecedentes criminais da esfera federal, estadual e da Comarca  

onde reside; 

 Certidão Negativa de débitos Municipais; 

 Comprovante de quitação eleitoral; 

 Exame admissional; 

 Declaração de Bens. 

7.2 Para efeito da contratação ficam os candidatos sujeitos à aprovação em exame médico admissional 

segundo a natureza e especificidade da função, respectiva área de atuação e à apresentação, no prazo 

legal, dos documentos que lhe foram exigidos. 

7.3 Caberá ao Prefeito Municipal a homologação dos resultados deste Processo. 

7.4 A realização da Chamada Pública, proveniente deste Edital, ficará a cargo de Comissão nomeada, 

composta por três servidores municipais, a qual compete, inclusive a resolução dos casos omissos. 

7.5 Para que não se alegue ignorância ou desconhecimento, faz baixar o presente Edital que será 

afixado no mural do Paço Municipal, e no site oficial do município http://www.passosmaia.sc.gov.br. 

Passos Maia/SC, em 22 de dezembro de 2022. 

 

 

Osmar Tozzo 

PREFEITO MUNICIPAL 

http://www.passosmaia.sc.gov.br/
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Anexo I 

Nome do Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 

Número de Vagas: 80 

Responsabilidades e Atribuições: Atender ao público e aos servidores, objetivando esclarecer 

dúvidas, receber solicitações, e buscar soluções para eventuais transtornos. Zelar pela limpeza, 

organização, segurança e disciplina de seu local de trabalho. Executar tarefas junto a diversos 

setores, inclusive em vias permanentes, quando designados, realizando as tarefas de auxiliar de 

serviços junto as Secretarias, sendo serviço braçal. Executar as tarefas de auxiliar em: plantio de 

flores, corte de grama, limpeza de pátios, serviço de desgalhamento e poda de arvores, colocação 

de calçamento, colocação de tubulação, junto aos operadores de máquinas e equipamentos, nos 

serviços na rampa de lavação, na oficina mecânica, de carpintaria, de pedreiro, limpeza de fossa, 

tratamento de esgoto, de eletricistas, no maroeiro, caminhão pipa, de encanador, borracharia, 

distribuição de materias, mercadorias ou o que se fizer necessário junto as Secretarias; Utilizar 

EPIs para exercício do seu trabalho, quando indicado em laudos competentes, visando garantir a 

sua segurança e integridade física. 

Requisitos para o Cargo – Ser alfabetizado 

Carga Horaria – 40h semanais. 

 

Nome do Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ESCOLARES 

Número de Vagas: 80 

Responsabilidades e Atribuições: Executar a conservação, abertura e fechamento dos 

estabelecimentos, visando promover o bem estar, a ordem e a segurança dos indivíduos, bem 

como realizar reparos, quando necessário e preservar em bom estado os materiais e equipamentos 

de trabalho. Assegurar que os indivíduos convivam em um ambiente limpo e organizado, 

diminuindo os riscos de contrair doenças: - limpando e conservando os ambientes; - mantendo as 

condições de asseio e higiene requeridas; - realizando a limpeza de roupas, materiais, 

equipamentos, brinquedos, entre outros. - organizando banheiros e toaletes, para conservação e 

condições de uso, limpando-os e abastecendo com papel sanitário, toalhas e sabonetes.  Manter 

fora do alcance de crianças produtos químicos e utensílios que apresentem risco às mesmas 

quando atuando em escolas ou em Centros Municipais de Educação Infantil - CEMEIs. Zelar pelo 

cumprimento das normas internas estabelecidas, informando ao superior imediato os problemas 

gerais ocorridos, bem como utilizando vestimentas e equipamentos adequados ao serviço e ao 
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local de trabalho. Dar continuidade ao processo de higienização e manutenção do ambiente e 

instalações, por pedido, recepção, conferência, controle e distribuição do material de consumo, 

limpeza e outros, bem como pelo seu correto uso e conservação. Possibilitar a tomada de medidas 

preventivas e corretivas, mantendo a autoridade superior ou órgão competente informada acerca 

de quaisquer irregularidades e anormalidades. Coletar o lixo dos depósitos, recolhendo-o, 

selecionando os materiais coletados, separando-os em orgânicos e inorgânicos e depositando-os 

em lixeiras ou incineradores. Manter atualizados os indicadores e informações pertinentes à área 

de atuação, observando os procedimentos internos e legislação aplicável. Atender ao público e aos 

servidores, objetivando esclarecer dúvidas, receber solicitações, e buscar soluções para eventuais 

transtornos. Zelar pela limpeza, organização, segurança e disciplina de seu local de trabalho.  

Requisitos para o Cargo – Ser alfabetizado 

Carga Horaria – 40h semanais. 

 

Nome do Cargo: Gari 

Número de Vagas: 08 

Responsabilidades e Atribuições:  Efetuar a capina, varrição e limpeza de ruas, parques, jardins 

e outros logradouros públicos, varrendo-os e coletando os detritos ali acumulados, para manter os 

referidos locais em condições de higiene e trânsito. Varrer o local, utilizando diversos tipos de 

vassouras, para deixá-lo limpo. Reunir ou amontoar a poeira, fragmentos e detritos, empregando 

ancinho ou outros instrumentos, para recolhê-los nos montes de lixo, despejando-os em latões, 

cestos e outros depósitos apropriados, para facilitar a coleta e transporte. Transportar o lixo até o 

local e despejo. 

 

Requisitos para o Cargo - Ser alfabetizado 

Carga Horaria – 40h semanais. 

 

Nome do Cargo: Monitor de Creche   

Número de Vagas: 10 

Responsabilidades e Atribuições:  Participar da elaboração, execução e avaliação do Projeto Político 

Pedagógico; Participar da integração escola/família/comunidade; observar e seguir as normas de rotina e 

orientação estabelecida pelo diretor, coordenador pedagógico e equipe de apoio a ação pedagógica; buscar 

atualização constante pela participação e, programas de formação continuada, reunião de estudos, cursos, 

seminários e outros para o bom desempenho do trabalho, assim como atender aos convites para participar 

de reuniões no âmbito escolar; auxiliar na execução do planejamento pedagógico do professor regente de 

classe; cuidar da higiene das crianças, realizando atividades como: lavar as mãos, escovar os dentes, trocar 
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fraldas, dar banho, cortar unhas, limpar orelhas e nariz, acompanhar a criança ao banheiro; acompanhar e 

auxiliar as crianças durante as refeições; estar atento ao estado de saúde das crianças verificando 

temperatura corporal, aspecto geral, além de outros indiciadores, para em caso de alguma anormalidade 

comunicar o professor; atender as crianças auxiliando no planejamento do professor; auxiliar na recepção e 

atendimento dos pais, responsáveis e demais pessoas que procurarem a escola; auxiliar a equipe gestora 

em serviços técnicos-administrativos, quando solicitado; observar e cumprir horários, normas e 

recomendações determinadas pela direção; acompanhar alunos desde o embarque no transporte escolar 

até seu desembarque na escola de destino, assim como acompanhar os alunos desde o embarque, no final 

do expediente escolar, até o desembarque nos pontos próprios; verificar se todos os alunos estão 

assentados adequadamente dentro do veículo de transporte escolar; orientar e auxiliar os alunos, quando 

necessário, a colocarem o cinto de segurança; orientar os alunos quanto ao risco de acidente, evitando 

colocar partes do corpo para fora da janela; zelar pela limpeza do transporte durante e depois do trajeto; 

identificar a instituição de ensino dos respectivos alunos e deixá-los dentro do local; ajudar os alunos a subir 

e descer as escadas dos transportes; verificar a segurança dos alunos no momento do embarque e do 

desembarque; verificar os horários dos transportes, informando aos pais e alunos; conferir se todos os 

alunos frequentes no dia estão retornando para os lares; ajudar os pais de alunos especiais na sua 

locomoção; executar tarefas afins; tratar os alunos com urbanidade e respeito, comunicar casos de conflito 

ao responsável pelo transporte de alunos; ser pontual e assíduo, ter postura ética e apresentar-se com 

vestimentas confortáveis e adequadas para o melhor atendimento às necessidades dos alunos; executar 

outras tarefas correlatas que lhe forem determinadas pelo superior imediato. 

Requisitos para o Cargo - Formação Ensino Médio Completo 

Carga Horaria – 40h semanais. 

 

 

Nome do Cargo: TÉCNICO DE INFORMATICA 

Número de Vagas: 05 

Responsabilidades e Atribuições:  Ler e executar diagramas; Instalar componentes da parte interna de 

um computador, placas, pentes de memória, driver, discos rígidos; Conectar monitor, teclado, mouse e 

equipamentos periféricos, como impressoras, scanners, no breaks e estabilizadores; Instalar programas 

requisitados pelos diversos setores; Preparar todo o sistema para que a sua utilização se torne o mais fácil 

possível; Testar equipamentos, até a comprovação de sua eficiência ideal; Capacitar pessoal para uso do 

equipamento e dos programas; Fazer a manutenção e a atualização de todo o sistema; Dar atenção às 

reclamações e passar informações sobre o sistema ao analista ou engenheiro que o desenhou; Executar 

outras tarefas afins; Zelar pela limpeza, organização, segurança e disciplina de seu local de trabalho. Atuar 

de acordo com princípios de qualidade e ética, de acordo com o alinhamento e planejamento estratégico do 

Município; Utilizar EPIs para exercício do seu trabalho, quando indicado em laudos competentes, visando 

garantir a sua segurança e integridade física; Executar outras tarefas correlatas às acima descritas, a critério 

de seu superior imediato e conforme demanda. 

Requisitos para o Cargo - Formação Ensino Médio Completo e Curso Técnico em Processamento de 

Dados, Informática, Rede de Computadores ou Sistemas 

Carga Horaria – 40h semanais. 

 


