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Corupá

PREFEITURA

DECRETO N° 1941/2020
Publicação Nº 2508288

DECRETO Nº 1941/2020
NOMEIA O SR. RENATO LIRA, PARA OCUPAR O CARGO DE PRESIDENTE DA AUTARQUIA ÁGUAS DE CORUPÁ.

JOÃO CARLOS GOTTARDI, Prefeito municipal de Corupá, Estado de Santa Catarina, no uso e exercício de suas funções, e com base no item 
VII, do Art. 66, da Lei Orgânica Municipal e amparado no § 1º do artigo 22 da Lei Complementar nº 014/09, de 15 de dezembro de 2009.

CONSIDERANDO que a nomeação de Presidente da Autarquia Águas de Corupá é de livre escolha do Chefe do Poder Executivo;

CONSIDERANDO que é fundamental que a nomeação deverá recair sobre pessoa com idoneidade moral, reputação ilibada e com conheci-
mento na área de atuação.

DECRETA:
Art. 1º - Fica nomeado o Sr. Renato Lira, para o cargo de Presidente da Autarquia Águas de Corupá.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a contar de 01 de junho de 2020.

Gabinete do Prefeito Municipal de Corupá/SC, 02 de junho de 2020.
JOÃO CARLOS GOTTARDI
PREFEITO MUNICIPAL DE CORUPÁ

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO Nº 010/2020
Publicação Nº 2508046

 EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO Nº 010/2020

O Prefeito Municipal de Corupá, no uso de suas atribuições legais e com amparo na Lei Complementar nº 014/2009, de 15 de dezembro 
de 2009 e da Lei 1193/99, faz saber que se encontram abertas as inscrições para o PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO, UNI-
!"#$%&$'!(#')"*$'$#'$+"#$',$'&-&./(*'$'&$#0(',$'*$1234(5'6787'9:;<87<7=>:'?@'6@AA:7B'6:8'<@C6:'?@<@8CD;7?:'6787'@E@89@8'7'
função de AGENTE COMUNITÁRIO em atendimento de necessidades temporárias de excepcional interesse público, nas condições e prazos 
previstos no presente Edital.

CLÁUSULA PRIMEIRA � DO OBJETO

FGF'('68@A@;<@'$?D<7B'<@C'9:C:':HI@<:'7'*@B@=>:'0JHBD97'*DC6BDK97?7'?@'0@AA:7B'6787'9:;<87<7=>:'@C'978L<@8'<@C6:8L8D:5'6787'7<M78';7A'
diversas Secretarias que necessitarem de contratação de pessoal por tempo determinado para atendimento de necessidades temporárias 
de excepcional interesse público, na função do quadro do anexo II.

1.2 A contratação temporária será adotada nas hipóteses previstas no artigo 253, da Lei Complementar nº 014/2009, de 15 de dezembro 
de 2009.

FGN'('97;?D?7<:'768:O7?:5':HA@8O7?7'7'AM7'D;A98D=>:'@'7':8?@C'?@'9B7AADK97=>:5'6:?@8L'A@8'9:;O:97?:'6787'7<M78'@C'978L<@8'<@C6:8L8D:'
na vaga em que realizou sua inscrição.

FGP'%:'97A:'?@'6@?D?:'?@'?@CDAA>:'?@'7BQMC'A@8OD?:8'9:;<87<7?:5'7'O7Q7'A@8L'68@@;9RD?7'9:;S:8C@'7'?DA6:;DHDBD?7?@'?@'68:KAAD:;7DA'@EDA-
<@;<@A';:'TM7?8:':M'8@A6@D<7;?:'7':8?@C'?@'9B7AADK97=>:'?7'R:C:B:Q7=>:'?:'68@A@;<@'08:9@AA:'*@B@<DO:'0JHBD9:'*DC6BDK97?:G

CLÁUSULA SEGUNDA � DA CONDIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO E CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA

UGF'*>:'8@TMDAD<:A'6787':'97;?D?7<:'678<D9D678'?:'08:9@AA:'*@B@<DO:'0JHBD9:'*DC6BDK97?:'@V:M'6787'K8C78'9:;<87<:'<@C6:8L8D:'9:C'7'7?CD-
nistração pública:

7W';79D:;7BD?7?@'H87ADB@D87X

HW'D?7?@'CY;DC7'?@'FZ'[?@\:D<:W'7;:A5'@'D?7?@'CLEDC7'?@']Z'[9D;TM@;<7'@':D<:W'7;:AX

9W'TMD<7=>:'9:C'7A':H8DQ7=^@A'CDBD<78'@'@B@D<:87BX

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO Nº 010/2020
PubPubliclicaçãação No Nº 2º 2508508046046

 EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO Nº 010/2020
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?W'76<D?>:'SYAD97'@'C@;<7BX

@W';YO@B'?@'@A9:B78D?7?@'@EDQD?:'6787':'@E@89Y9D:'?:'978Q:VSM;=>:'6JHBD97G

UGU'!:;AD?@87;?:':'D;<@8@AA@'6JHBD9:'@'7A'7<DOD?7?@A'7'A@8@C'?@A@;O:BOD?7A'6@B:'"Q@;<@'!:CM;D<L8D:'?@'*7J?@'[";@E:'33W5':HI@<:'?@A<@'
seletivo, o candidato que pretender concorrer às vagas, deverá estar fora do grupo de risco de Convid-19.

2.3 É vedada a celebração de contrato com a administração pública sem o preenchimento dos requisitos do item 2.1 e 2.2, observando 
ainda, a vedação de cumulação de cargos públicos, o período de interrupção do contrato de trabalho e a inexistência de aplicação de pena-
lidade de demissão ou perda de cargo público.

UGP'('6@8Y:?:'?@'D;<@88M6=>:'?:'9:;<87<:'?@'<87H7BR:'A@8L'?@'_'[A@DAW'C@A@A'6787'97;?D?7<:A'TM@'K8C787C'9:;<87<:A'9:C'7'7?CD;DA<87=>:'
municipal de Corupá nos anos de 2018, 2019 e 2020.

UG]'`'O@?7?7'7'9:;<87<7=>:'?@'97;?D?7<:A'TM@';7'?7<7'?7'9:;<87<7=>:';>:'<DO@8@C'9MC68D?:':A'_'[A@DAW'C@A@A'?@'D;<@88M6=>:'9:;S:8C@':'
item 2.3.

UG]GF'('97;?D?7<:';@A<7'9:;?D=>:'A@8L'9:CM;D97?:'?7'DC6:AADHDBD?7?@'?@'AM7'9:;<87<7=>:5'A@;?:':'C@AC:'8@7B:97?:'6787':'K;7B'?7'BDA<7G

2.6 As informações sobre o cargo, salário mensal, jornada de trabalho, vaga e escolaridade e atribuições estão descritas no anexo II deste 
Edital.

CLÁUSULA TERCEIRA � DA INSCRIÇÃO

NGF'"'D;A98D=>:'?:'08:9@AA:'*@B@<DO:'0JHBD9:'*DC6BDK97?:'a'Q87<MD<7'@'DC6BD975'?@A?@'B:Q:5':'9:;R@9DC@;<:'@'7'<L9D<7'9:;9:8?b;9D7'6@B:'97;-
didato das condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, dos quais não poderá alegar desconhecimento.

NGU'('97;?D?7<:'?@O@8L'9:;R@9@85'7;<@A'?@'@S@<M78'7'D;A98D=>:5':A'<@8C:A'?@A<@'$?D<7B'@'9@8<DK978cA@'?@'TM@'68@@;9R@'<:?:A':A'8@TMDAD<:A'
exigidos para exercício das atribuições do cargo.

NGN'('97;?D?7<:'?@O@8L'@;<8@Q78'AM7'K9R7'?@'D;A98D=>:'?@OD?7C@;<@'68@@;9RD?7'@'7'?:9MC@;<7=>:'@EDQD?75';7'08@S@D<M87'#M;D9D67B'?@'!:-
rupá, localizada à Avenida Getúlio Vargas, n° 443, Centro, Município de Corupá/SC, no período de 02 de junho de 2020 à 15 de junho de 
2020, no horário das 07:00 às 13:00 horas ou encaminhar por Correio, com recebimento até o último dia de inscrição, ou via e-mail para o 
endereço eletrônico: recursoshumanos@corupa.sc.gov.br.

NGP'%:'6@8Y:?:'@A<D6MB7?:'6787'7'@;<8@Q7'?7'K9R7'?@'D;A98D=>:'@'?:9MC@;<:A5':'97;?D?7<:'?@O@8L'768@A@;<78d

7W'K9R7'?@'D;A98D=>:'68@@;9RD?7'@'7AAD;7?7X

HW'F'[MC7W'S:<:'NEP'7<M7BX

9W'S:<:9e6D7'?7'!78<@D87'?@'3?@;<D?7?@X

?W'S:<:9e6D7'?:'!0fX

@W'S:<:9e6D7'?7'!78<@D87'?@'&87H7BR:'[6LQD;7'?7'S:<:'@':'O@8A:WX

SW'S:<:9e6D7'?:'?D6B:C7':M'9@8<DK97?:'?@'9:;9BMA>:'?@'9M8A:'@EDQD?:'6787'97?7'978Q:X

QW'?@9B787=>:'?@'<@C6:'?@'A@8OD=:'68@@;9RD?7'9:88@<7C@;<@5'7;@E:'23335'IM;<7C@;<@'9:C':A'8@A6@9<DO:A'9:C68:O7;<@AG

3.4.1 Os documentos devem ser apresentados em cópia autenticada ou originais para que os servidores autentiquem.

NGPGU'"'K9R7'?@'D;A98D=>:'@':A'?:9MC@;<:A'@;<8@QM@A';:'6@8Y:?:'@A<7H@B@9D?:';>:'A@8>:'9:;S@8D?:A';:'7<:'?7'@;<8@Q75'A@;?:'S:8;@9D?:'7:'
97;?D?7<:':'68:<:9:B:'?@'8@9@HDC@;<:'9:C'A@M';:C@5'?7<7'?7'@;<8@Q7'@';JC@8:'?@'S:BR7A'[7;@E:'3+WX'@':A'@;97CD;R7?:A'6:8'C@D:'@B@-
trônico será acusado o recebimento.

3.5 Observações

NG]GF'('<@C6:'?@'A@8OD=:'[?7<7'?@'D;Y9D:'@'?7<7'KCW'?DQD<7?:';7'D;A98D=>:'?@O@8L'@A<78'?@'79:8?:'9:C':A'9:C68:O7;<@A'?@'<@C6:'?@'A@8OD=:'
apresentados, conforme acima; caso haja divergência entre o tempo expresso no comprovante e a digitação, este período será excluído.

3.5.2 Em hipótese alguma a Comissão fará correção de tempo de serviço;
NG]GN'0787'76:A@;<7?:A'A@8L'9:C6M<7?:'76@;7A':'<@C6:'?@'A@8OD=:'76eA'76:A@;<7?:8D7G'!7A:'A@I7'O@8DK97?:5'7'TM7BTM@8'<@C6:5'7'9:C68:-
vação de que o candidato está aposentado, este perderá a pontuação recebida a título de tempo de serviço;

3.5.4 É de total responsabilidade do candidato providenciar e entregar os documentos conforme solicitado, bem como, estar de posse do 
protocolo de recebimento caso haja necessidade.



pcimarkpci MDAwMDowMDAwOjAwMDA6MDAwMDowMDAwOmZmZmY6YjE2OTphNTdk:VGh1LCAwNCBKdW4gMjAyMCAxMzo0NDo0NCAtMDMwMA==

02/06/2020 (Terça-feira) DOM/SC - Edição N° 3159

www.diariomunicipal.sc.gov.brASSINADO DIGITALMENTE

Página 320

CLÁUSULA QUARTA � DA CLASSIFICAÇÃO PRÉVIA, RECURSO, CLASSIFICAÇÃO FINAL E HOMOLOGAÇÃO

NGF'"'9B7AADK97=>:'?78cA@cL'?@'79:8?:'9:C':A'A@QMD;<@A'98D<a8D:Ad

7W'*@8>:'9B7AADK97?:A'@C':8?@C'?@98@A9@;<@'?@'Q87M'?@'D;A<8M=>:5'9:;AD?@87;?:';@A<7':8?@C'7A'R7HDBD<7=^@Ad'?:M<:87?:5'C@A<87?:5'@A6@-
cialização, graduação;
HW'$C'A@QMD?7'A@8L'9:;AD?@87?:':'&@C6:'?@'*@8OD=:d'F'[MCW'6:;<:'6:8'CgA'?@'<87H7BR:';7'L8@7'68DO7?7'@'F5]'[MC'OD8QMB7'9D;9:W'6:;<:A'
por mês trabalhado na área pública;

4.2 Para a contagem do tempo de serviço será considerado:

7W'*:C@;<@':'<@C6:'?@'A@8OD=:';:'978Q:'68@<@;?D?:5'C@?D7;<@'9:C68:O7=>:'@C'978<@D87'?@'<87H7BR:'8@QDA<87?7':M'?@9B787=>:'?@'@C68@A7V
entidade constando o tempo de serviço e cargo ocupado;

4.3 Serão considerados aprovados no presente processo seletivo, os candidatos que atenderem a todos os requisitos estabelecidos neste 
Edital.

PGP'(A'97;?D?7<:A'768:O7?:A'A@8>:'9B7AADK97?:A'@C':8?@C'?@98@A9@;<@'?@'R7HDBD<7=>:'[Q87M'?@'D;A<8M=>:W'@'@C'A@QMD?7'6@B7'A:C7<e8D7'?:A'
pontos por tempo de serviço.

4.5 No caso de igualdade de pontos obtidos terá preferência o candidato com maior idade.

PG_'"'9B7AADK97=>:'68aOD7'?:A'97;?D?7<:A'A@8L'?DOMBQ7?7'6:8'C@D:'?7'D;<@8;@<';:'AY<D:'?:'CM;D9Y6D:'[http://www.corupa.7<@;?@G;@<W5'@';:'
AY<D:'?:',DL8D:'(K9D7B'?:A'#M;D9Y6D:A'?@'*7;<7'!7<78D;7'[R<<6AdVVhhhG?D78D:CM;D9D67BGA9GQ:OGH8VAD<@W5';:'?D7'Fi'?@'IM;R:'?@'UjUjG

PGi'('97;?D?7<:'6:?@8L'DC6@<878'8@9M8A:'?:'8@AMB<7?:'?7'9B7AADK97=>:'68aOD7';:'?D7'FZ'?@'IM;R:'?@'UjUj5'68:<:9:B7;?:';7'08@S@D<M87'#M;D-
cipal de Corupá, localizada à Avenida Getúlio Vargas, n° 443, Centro, Município de Corupá/SC, no setor de Recursos Humanos, no horário 
?7A'jidjj'kA'FNdjj'R:87A'68@@;9R@;?:':'S:8CMBL8D:'[7;@E:'333WX':M'@;97CD;R78'6787':'@cC7DBd'recursoshumanos@corupa.sc.gov.br

PGZ'"'9B7AADK97=>:'K;7B'@'R:C:B:Q7=>:'A@8>:'?DOMBQ7?:A'6:8'C@D:'?7'D;<@8;@<';:'AY<D:'?:'CM;D9Y6D:'[R<<6dVVhhhG9:8M67G7<@;?@G;@<W5'@';:'
AY<D:'?:',DL8D:'(K9D7B'?:A'#M;D9Y6D:A'?@'*7;<7'!7<78D;7'[R<<6AdVVhhhG?D78D:CM;D9D67BGA9GQ:OGH8VAD<@W5';:'?D7'Fl'?@'IM;R:'?@'UjUjG

CLÁUSULA QUINTA � DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

5.1 Os candidatos serão admitidos, em caráter temporário, pelo regime da CLT, através de processo seletivo público e universal, para aten-
der a necessidade temporária decorrente de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX, do artigo 37, da Constituição Federal.

]GFGF'('687\:'?7'68@A@;<@'9:;<87<7=>:'a'?@'j_'[A@DAW'C@A@A'@C'?@9:88g;9D7'?7'67;?@CD7'CM;?D7B'?@9:88@;<@'?:'9:8:;7OY8MA'[9:OD?cFlW5'
podendo ser prorrogado de conformidade com a LC nº 014/2009.

]GU'(A'97;?D?7<:A'A@8>:'9:;O:97?:A'@C':HA@8Ob;9D7'7'9:;O@;Dg;9D7'?7'7?CD;DA<87=>:'6JHBD975'8@A6@D<7;?:'7':8?@C'?@'9B7AADK97=>:G

]GN'('97;?D?7<:'9B7AADK97?:'TM@';>:'A@'768@A@;<78';:'?D7'@'R:8L8D:'?@<@8CD;7?:'6787':'68@@;9RDC@;<:'?7'O7Q75'6@8?@8L'<:?:A':A'?D8@D<:A'
e considerar-se-á eliminado do certame.

5.4 O candidato convocado para contratação deverá se apresentar na Prefeitura Municipal de Corupá, localizada à Avenida Getúlio Vargas, 
;m'PPN5'!@;<8:5'#M;D9Y6D:'?@'!:8M6LV*!5';:'A@<:8'?@'1@9M8A:A'nMC7;:A5';:'687\:'CLEDC:'?@'U'[?:DAW'?D7A'J<@DA'76eA'7'?DOMBQ7=>:'?:'$?D<7B'
?@'!R7C7C@;<:';:'AY<D:'?:'CM;D9Y6D:'[R<<6dVVhhhG9:8M67G7<@;?@G;@<W5'@';:'AY<D:'?:',DL8D:'(K9D7B'?:A'#M;D9Y6D:A'?@'*7;<7'!7<78D;7'[https://
www.diariomunicipal.sc.gov.brW5'A:H'6@;7'?7'6@8?7'?:'?D8@D<:'7:'68@@;9RDC@;<:'?7'O7Q7G

5.5 O candidato que não comparecer na data agendada pela administração pública para a realização do exame médico admissional, decairá 
do direito ao preenchimento da vaga, sendo considerado desistente da vaga.

]G_'%7'7?CDAA>:5':'97;?D?7<:'?@O@8L'768@A@;<78':A'?:9MC@;<:A'@EDQD?:A'6@B:'A@<:8'?@'1@9M8A:A'nMC7;:A'[7;@E:'32WG'"';>:'768@A@;<7=>:'
dos documentos implicará na perda de todos os direitos ao preenchimento da vaga e considerar-se-á eliminado do certame.

]Gi'"'9:;<87<7=>:'?:'97;?D?7<:'9B7AADK97?:'?@6@;?@8L'7D;?75'?7'768:O7=>:'68aOD7'@C'@E7C@A'Ca?D9:'7?CDAAD:;7DAG

]GZ'"A'9:;<87<7=^@A'A@8>:'8@7BD\7?7A'C@?D7;<@'?:<7=>:':8=7C@;<L8D7'@A6@9YK97'@'68aOD7'7M<:8D\7=>:'?:'08@S@D<:'#M;D9D67B'@'678@9@8'S7O:8L-
vel da Controladoria Geral do Município.

5.9 Aplica-se ao candidato contratado nos termos deste Edital o disposto na legislação municipal, Lei Complementar n° 014/09, referente o 
auxílio-alimentação e vale-transporte.

5.10 O candidato contratado nos termos deste Edital não poderá:

7W'8@9@H@8'7<8DHMD=^@A5'SM;=^@A':M'@;978Q:A';>:'68@ODA<:A';:'8@A6@9<DO:'9:;<87<:'?@'<87H7BR:X

HW'A@8';:C@7?:':M'?@ADQ;7?:5'7D;?7'TM@'7'<Y<MB:'68@9L8D:':M'@C'AMHA<D<MD=>:5'6787':'@E@89Y9D:'?@'978Q:'@C'9:CDAA>:':M'SM;=>:'?@'9:;K7;=7X
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9W'A@8';:O7C@;<@'9:;<87<7?:'9:C'H7A@';:'C@AC:'08:9@AA:'*@B@<DO:'0JHBD9:'*DC6BDK97?:'TM@':8DQD;:M'7'AM7'9:;<87<7=>:5'8@AA7BO7?7A'7A'
prorrogações contratuais.

5.11 As infrações disciplinares atribuídas a pessoa contratada por tempo determinado serão apuradas mediante Processo Administrativo 
Disciplinar.

]GFU'('9:;<87<:'K8C7?:'?@'79:8?:'9:C'@A<@'$?D<7B5'@E<D;QMD8cA@cLd

7W'6@B:'<a8CD;:'9:;<87<M7BX

HW'6:8'D;D9D7<DO7'?:'97;?D?7<:'9:;<87<7?:'7;<@A'?7'?7<7'?:'<a8CD;:'9:;<87<M7BX

9W'TM7;?:':'97;?D?7<:'9:;<87<7?:'D;9:88@8'@C'D;S87=>:'?DA9D6BD;78'6M;YO@B'9:C'?@CDAA>:'6:8'IMA<7'97MA75':HA@8O7;?:'7'7C6B7'?@S@A7'@':'
contraditório.

5.13 A extinção do contrato fundamentada nas alíneas �a� e �c� do item 5.12, não implicará no pagamento de indenização.

]GFP'"'@E<D;=>:'?:'9:;<87<:'SM;?7C@;<7?7';7'7BY;@7'oHp'?:'D<@C']GFU5'DC6BD978L';:'67Q7C@;<:'?@'D;?@;D\7=>:'[7ODA:'68aOD:WG

5.15 O tempo de serviço público objeto de contratação por tempo determinado será computada na forma prevista em Lei, observada a 
legislação relativa ao Regime Geral da Previdência Social - RGPS.

]GF_'"'9:;S@8g;9D7'@'7AAD;7<M87'?7'K9R7'?@'D;A98D=>:'?@A<@'$?D<7B'O7B@8L'9:C:'79@D<7=>:'<L9D<7'?7A';:8C7A'?:'08:9@AA:'*@B@<DO:'0JHBD9:'
*DC6BDK97?:G

]GFi'('$?D<7B'?@'!R7C7C@;<:'A@8L'?DOMBQ7?:'6:8'C@D:'?7'D;<@8;@<';:'AY<D:'?:'CM;D9Y6D:'[R<<6dVVhhhG9:8M67G7<@;?@G;@<W5'@';:'AY<D:'?:',DL8D:'
(K9D7B'?:A'#M;D9Y6D:A'?@'*7;<7'!7<78D;7'[https://www.diariomunicipal.sc.gov.br/siteW'k'C@?D?7'TM@'AM8QD8'7';@9@AAD?7?@5'?M87;<@':'687\:'
?@'ODQg;9D7'?@A<@'@?D<7B5'TM@'A@8L'?@'F'[MCW'7;:5'9:;<7?:'?:'7<:'?@'R:C:B:Q7=>:'?:'8@AMB<7?:'K;7B'?:'68@A@;<@'@?D<7B5'6:?@;?:'A@8'68:8-
rogado por igual período, a critério do Poder Executivo. Sendo de responsabilidade do candidato acompanhar a divulgação das chamadas 
nos respectivos sítios.

]GFZ'(A'97;?D?7<:A'9B7AADK97?:A'?@O@8>:'C7;<@8'7<M7BD\7?:A'A@MA'@;?@8@=:A'[<@B@S:;@A'@'@cC7DBW'IM;<:'7:'A@<:8'?@'1@9M8A:A'nMC7;:A'?7'
Prefeitura Municipal de Corupá, se responsabilizando pelos prejuízos que por ventura vierem a ter em decorrência da não atualização, in-
clusive os que levarem a compreensão de sua desistência tácita.

]GFl'fD97'7AA@QM87?:'k'6@AA:7'9:C'?@K9Dg;9D7'[09,W5']q'[9D;9:'6:8'9@;<:W'?7A'O7Q7A'@EDA<@;<@A5';:A'<@8C:A'?:'78<DQ:'Ni5'D;9DA:'23335'
da Constituição Federal, da Lei Federal nº 7.853, de 24 de outubro de 1989, regulamentada pelo Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro 
?@'Flll5'9MI7A'7<8DHMD=^@A'?:'978Q:'A@I7C'9:C67<YO@DA'9:C'7';@9@AAD?7?@'?@'TM@'A@I7C'6:8<7?:8@AG'('97;?D?7<:'6@AA:7'9:C'?@K9Dg;9D7'
[09,W'?@O@8L'?@9B7878';7'K9R7'?@'D;A98D=>:':'<D6:'?@'?@K9Dg;9D7'@'7;@E78'B7M?:'Ca?D9:'6@8D9D7B'TM@'9:C68:O@'7'?@K9Dg;9D7'@'A@'7'C@AC7'a'
compatível com o exercício do cargo ao qual se inscreveu.

]GUj'"'9B7AADK97=>:'?:'97;?D?7<:';:'08:9@AA:'*@B@<DO:'0JHBD9:'*DC6BDK97?:';>:'DC6BD97'?D8@D<:'7'9:;<87<7=>:5'97H@;?:'7'7?CD;DA<87=>:'6J-
HBD975'@E9BMADO7C@;<@5'7'?@9DA>:'TM7;<:'k'9:;O@;Dg;9D7'@':6:8<M;D?7?@'7A'9:;O:97=^@A'6787'68:ODC@;<:'?7A'?@C7;?7A'O@8DK97?7AG

]GUF'"'D;@E7<D?>:'?@'D;S:8C7=^@A'@V:M'D88@QMB78D?7?@A'?@'?:9MC@;<:A5'7D;?7'TM@'O@8DK97?7A'6:A<@8D:8C@;<@'7'9:;<87<7=>:'?:'97;?D?7<:5'
;7'D;AMHADA<g;9D7'?7'D;A98D=>:';:'08:9@AA:'*@B@<DO:'0JHBD9:'*DC6BDK97?:'6:?@8>:'B@O78'7'AM7';MBD?7?@'@'9:;A@TM@;<@'8@A9DA>:'M;DB7<@87B'6:8'
parte da administração pública, sem prejuízo das cominações legais aplicáveis.

5.22 A simples efetuação da inscrição não gera qualquer direito ao candidato.

]GUN'"A'?@A6@A7A'?@9:88@;<@A'?7'@E@9M=>:'?@A<@'$?D<7B5'9:88@8>:'6:8'9:;<7'?@'?:<7=>:'@A6@9YK97'9:;ADQ;7?7';:':8=7C@;<:G

5.24 Itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos, circunstâncias que serão mencionadas em adendo 
:M'7ODA:'7'A@8@C'6MHBD97?:A'@C'$?D<7B'68e68D:'IM;<:'7:'AY<D:'?:'CM;D9Y6D:'[R<<6dVVhhhG9:8M67G7<@;?@G;@<W5'@'AY<D:'?:',DL8D:'(K9D7B'?:A'#M-
;D9Y6D:A'?@'*7;<7'!7<78D;7'[https://www.diariomunicipal.sc.gov.br/siteWG

]GU]'"A'?7<7A'@'R:8L8D:A':87'?@K;D?:A';@A<@'$?D<7B'6:?@8>:'A:S8@8'7B<@87=>:'@C'OD8<M?@'?@';@9@AAD?7?@'IMA<DK97?7'7'A@8@C'6MHBD97?:A'@C'
$?D<7B'68e68D:'IM;<:'7:'AY<D:'?:'CM;D9Y6D:'[R<<6dVVhhhG9:8M67G7<@;?@G;@<W5'@'AY<D:'?:',DL8D:'(K9D7B'?:A'#M;D9Y6D:A'?@'*7;<7'!7<78D;7'[R<<6AdVV
hhhG?D78D:CM;D9D67BGA9GQ:OGH8VAD<@WG

]GU_'(A'97A:A':CDAA:A'A@8>:'8@A:BOD?:A'6@B7'!:CDAA>:'?@'"9:C67;R7C@;<:'?:'08:9@AA:'*@B@<DO:'0JHBD9:'*DC6BDK97?:G

5.27 Integram o presente Edital os seguintes anexos:

7W'";@E:'3d'fD9R7'?@'D;A98D=>:X
HW'";@E:'33d'&7H@B7'?@'978Q:5'A7BL8D:'C@;A7B5'I:8;7?7'?@'<87H7BR:5'O7Q75'@A9:B78D?7?@5'7<8DHMD=^@AX
9W'";@E:'333d'f:8CMBL8D:'6787'8@9M8A:X
@W'";@E:'32d',:9MC@;<:A'6787'7?CDAA>:'?@'79:8?:'9:C':'&8DHM;7B'?@'!:;<7A'?:'$A<7?:'?@'*7;<7'!7<78D;7'r'&!$X
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SW'";@E:'2d',@9B787=>:'?@'H@;AX

QW'";@E:'23d',@9B787=>:'?@';>:'<@8'A:S8D?:';:'@E@89Y9D:'?7'SM;=>:'6JHBD97'6@;7BD?7?@A'?DA9D6BD;78@A'9:;S:8C@'B@QDAB7=>:'76BD9LO@BX

RW'";@E:'233d',@9B787=>:'?@'TM@'7'6:AA@';:'978Q:';>:'DC6BD97'@C'79MCMB7=>:'68:DHD?7'?@'978Q:5'@C68@Q:':M'SM;=>:'6JHBD97X

DW'";@E:'2333d',@9B787=>:'?@'<@C6:'?@'A@8OD=:X

IW'";@E:'3+d'08:<:9:B:'?@'D;A98D=>:G

sW'";@E:'+d',@9B787=>:'?@'76:A@;<7?:8D7G

5.28 Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Corupá, 02 de junho de 2020.
JOÃO CARLOS GOTTARDI
PREFEITO MUNICIPAL DE CORUPÁ

ANEXO I
FICHA DE INSCRIÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPÁ

Nome do candidato: 3;A98D=>:';m'[MA:'D;<@8;:Wd

Cargo pretendido:

DADOS CADASTRAIS

Nome do pai:

Nome da mãe:

Data de nascimento:

Naturalidade: Estado:

Sexo: Estado Civil:

Endereço residencial:
n°:

Cidade: Estado:

CPF:
f:;@[AWd

Carteira de Identidade: Órgão Expedidor:

0@AA:7'9:C'?@K9Dg;9D7d'*DC'['W'%>:'['W
Tipo:

E-mail:

Declaro que as informações acima prestadas são verdadeiras, e assumo total responsabilidade pelo preenchimento, bem como, pelos dados 
declarados nesta Ficha de Inscrição, declarando explicitamente conhecer e aceitar as normas e regulamentos estabelecidos no Edital de 
08:9@AA:'*@B@<DO:'0JHBD9:'*DC6BDK97?:';m'jFjVUjUj'@'<:?7A'7A'?DA6:AD=^@A';@B@'9:;<D?7AG

Corupá, _____ de ____________ de 20_____.

Assinatura
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ANEXO II
TABELA DE CARGO, SALÁRIO MENSAL, JORNADA DE TRABALHO, VAGA, ESCOLARIDADE E ATRIBUIÇÕES

Cargo Remuneração
Carga horaria/
semanal

Vagas Escolaridade

AGENTE COMUNITÁRIO 1t'FGP]_5lU 40 horas CR MÉDIO COMPLETO

� Orientar as famílias para utilização adequada dos serviços de saúde, encaminhan-
do-as e até agendando consultas, exames e atendimento odontológico, quando 
necessário;
� Realizar ações e atividades, no nível de suas competências nas áreas prioritárias 
da Atenção Básicas;
� Promover a educação e a mobilização comunitária, visando desenvolver ações 
coletivas de saneamento e melhoria do meio ambiente, entre outras;
u'&87?M\D8'6787'7'$*f'[$A<87<aQD7'?@'*7J?@'?7'f7CYBD7W'7'?D;bCD97'A:9D7B'?7'9:CM;D-
dade, suas necessidades, potencialidades e limites;
u'3?@;<DK978'6789@D8:A'@'8@9M8A:A'@EDA<@;<@A';7'9:CM;D?7?@'TM@'6:AA7C'A@8'6:<@;-
cializados pela equipe e atividades constantes da Lei 11.350/06, Art. 3º, Parágrafo 
Único e seus incisos;
� Desenvolver ações que busquem a integração entre a equipe de saúde e a popula-
=>:'7?A98D<7'k'.)*5'9:;AD?@87;?:'7A'97879<@8YA<D97A'@'7A'K;7BD?7?@A'?:'<87H7BR:'?@'
acompanhamento de indivíduos e grupos sociais ou coletividade; Trabalhar com 
7?A98D=>:'?@'S7CYBD7A'@C'H7A@'Q@:Q8LK97'?@K;D?7d'7'CD98:L8@7X
� Estar em contato permanente com as famílias desenvolvendo ações educativas, 
visando a promoção da saúde e a prevenção das doenças, de acordo com o planeja-
mento da equipe;
� Cadastrar todas as pessoas de sua microárea e manter os cadastros atualizados;
� Orientar famílias quanto à utilização dos serviços de saúde disponíveis;
� Desenvolver atividades de promoção da saúde, de prevenção das doenças e de 
agravos, e de vigilância à saúde, por meio de visitas domiciliares e de ações edu-
cativas individuais e coletivas nos domicílios e na comunidade, mantendo a equipe 
informada, principalmente a respeito daquelas em situação de risco;
� Acompanhar mensalmente, por meio de visita domiciliar, todas as famílias e 
D;?DOY?M:A'A:H'AM7'8@A6:;A7HDBD?7?@5'?@'79:8?:'9:C'7A';@9@AAD?7?@A'?@K;D?7A'6@B7'
equipe;
u'!MC68D8'9:C'7A'7<8DHMD=^@A'7<M7BC@;<@'?@K;D?7A'6787':A'"!*'@C'8@B7=>:'k'68@-
venção e ao controle da malária e da dengue, conforme a Portaria nº 44/GM, de 3 
de janeiro de 2002.Nota: É permitido ao ACS desenvolver atividades nas unidades 
básicas de saúde, desde que vinculadas às atribuições acima.
� Executar outras atividades compatíveis com o cargo.

 CR = CADASTRO RESERVA

ANEXO III
FORMULÁRIO PARA RECURSO

IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO

NOME DO CANDIDATO: ______________________________________
CPF: _________________________________
MOTIVO:

[0787'MA:'?7'08@S@D<M87'#M;D9D67B'?@'!:8M6LW
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['W',$f$13,(
['W'3%,$f$13,(

Corupá, _____ de ______________ de 20______

Assinatura

ANEXO IV
DOCUMENTOS PARA ADMISSÃO DE ACORDO COM O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA � TCE
� Carteira de Identidade
� CPF
u'!78<@D87'%79D:;7B'?@'n7HDBD<7=>:'[!%nW'r'97<@Q:8D7')
u',:9MC@;<:'#DBD<78'[!@8<DK97?:'?@'1@A@8ODA<7'r'A@E:'C7A9MBD;:W
� Título de eleitor e comprovante que votou na última eleição ou certidão de quitação da Justiça Eleitoral
u'F'[MC7W'S:<:'NEP'8@9@;<@
u'!:C68:O7;<@'?@'8@AD?g;9D7'[vQM7X'$;@8QD7X'&@B@S:;@W
� Carteira de Trabalho � CTPS
� Certidão de nascimento ou casamento
u'!@8<D?>:'?@';7A9DC@;<:'?:A'KBR:A'C@;:8@A'?@'FP'7;:A':M'!78<@D87'?@'3?@;<D?7?@'?:A'?@6@;?@;<@A
� Declaração de dependentes para Imposto de Renda
� CPF dos dependentes
u'!@8<D?>:'?@'7;<@9@?@;<@A'98DCD;7DA'@CD<D?7'6@B7'wMA<D=7'$A<7?M7B'@'wMA<D=7'f@?@87B'[fe8MCV3;<@8;@<W
� Comprovante de escolaridade exigido para o cargo
u',@9B787=>:'?@'H@;A'[7;@E:'23W':M'?@9B787=>:'?@'3C6:A<:'?@'1@;?7
u',@9B787=>:'?@';>:'<@8'A:S8D?:';:'@E@89Y9D:'?7'SM;=>:'6JHBD97'6@;7BD?7?@A'?DA9D6BD;78@A'9:;S:8C@'B@QDAB7=>:'76BD9LO@B'[7;@E:'233W
u',@9B787=>:'?@'TM@'7'6:AA@';:'978Q:';>:'DC6BD97'@C'79MCMB7=>:'68:DHD?7'?@'978Q:5'@C68@Q:':M'SM;=>:'6JHBD97'[7;@E:'2333W
u'!78<@D87'?@'1@QDA<8:';:'e8Q>:'[A@'R:MO@8Wd'!1#'r'!(1$%'r'!1$f'r'!1%'r'!1$f3&('r'!10'r'!1)3('r'!1$"'r'!1$**'c'(M<8:A
� Número de conta salário: obrigatório que seja da Caixa Econômica Federal � agência Corupá
u'"<@A<7?:'?@'*7J?@'(9M679D:;7B'["*(W'r'$E7C@'"?CDAAD:;7B

� Observações:
1. Todos os documentos deverão ser apresentados no original, acompanhado de fotocopia simples para autenticação do servidor público.
2. Na falta de qualquer documento acima, não será possível realizar a admissão.
ANEXO V

DECLARAÇÃO DE BENS

$M5xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx5' H87ADB@D8:' [7W' D;A98D<:' [7W' ;:' !0f' A:H' :' ;y' xxxxxxxxxxxxxxxx' @' ;:' 1z' ;y'
xxxxxxxxxxxxxxx5'8@AD?@;<@'@'?:CD9DBD7?:'[7W'k'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx5'?@9B78:'6787':A'?@OD?:A'K;A'TM@'7<a'7'68@A@;<@'
?7<7'['W'ADC'['W';>:'6:AAM:'H@;A'CeO@DA'@'DCeO@DAG

FW')@Cd'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx'27B:8d'xxxxxxxxxx
UW')@Cd'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx'27B:8d'xxxxxxxxxx
NW')@Cd'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx'27B:8d'xxxxxxxxxx
PW')@Cd'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx'27B:8d'xxxxxxxxxx
]W')@Cd'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx'27B:8d'xxxxxxxxxx

*@;?:':'TM@'R7OD7'7'?@9B7878'@'6:8'A@8'7'@E68@AA>:'?7'O@8?7?@5'K8C:'7'68@A@;<@'?@9B787=>:G

Corupá, _____ de ____________ de 20_____.

Assinatura
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ANEXO VI

DECLARAÇÃO NÃO SOFRIDO PROCESSO DISCIPLINAR

,@9B78:'6787'K;A'?@'7?CDAA>:';:'#M;D9Y6D:'?@'!:8M6L5'$A<7?:'?@'*7;<7'!7<78D;75';>:'<@8'A:S8D?:'68:9@AA:'?DA9D6BD;78':M':M<87'6@;7BD?7?@'
no exercício de função pública.

Atesto sob as penas do artigo 299 do Código Penal Brasileiro que minhas informações são a expressão da verdade.

Corupá, _____ de ____________ de 20_____.

Assinatura

ANEXO VII

DECLARAÇÃO � NÃO ACUMULAÇÃO DE CARGOS

Declaro que:

Considerando o disposto no art. 37, XI, XVI, XVII, §§ 10 e 11, da Constituição Federal,e art. 61, Parágrafo único da lei 014/09 :

[xxxW'%>:'@E@8=:':M<8:'978Q:5'@C68@Q:':M'SM;=>:'6JHBD97'[f@?@87B5'$A<7?M7B':M'#M;D9D67BX'"?CD;DA<87=>:',D8@<7':M'3;?D8@<7W

[xxxW'0@89@H:'8@CM;@87=>:5'68:O@;<:5'6@;A>:'?:'e8Q>:dxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx'978Q:dxxxxxxxxxxx'O7B:8'C@;A7Bd'1t'
___________

1@A6:;A7HDBD\:cC@'6@B7'@E7<D?>:'@'O@879D?7?@'?7A'D;S:8C7=^@A'?@9B787?7A5'9D@;<@'?@'TM@5'A@'S7BA7A5'K978@D'AMI@D<:'kA'6@;7BD?7?@A'68@ODA<7A'
no art. 299 do Código Penal Brasileiro.

Corupá, _____ de ____________ de 20_____.

Assinatura

ANEXO VIII
DECLARAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO

,@9B78:'6787'K;A'?@'9:;<7Q@C'?@'<@C6:'?@'A@8OD=:'TM@'@M5'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx5'6:8<7?:8[7W'?:'!0f'
nº ________________________________, exerci e/ou ainda exerço atividades de __________________________________________, 
9:;S:8C@'7H7DE:'@A6@9DK97?:d
0$1-(,(',$d'xxxxxxxxxxxxx'7'xxxxxxxxxxxxx
0$1-(,(',$d'xxxxxxxxxxxxx'7'xxxxxxxxxxxxx
0$1-(,(',$d'xxxxxxxxxxxxx'7'xxxxxxxxxxxxx
0$1-(,(',$d'xxxxxxxxxxxxx'7'xxxxxxxxxxxxx
0$1-(,(',$d'xxxxxxxxxxxxx'7'xxxxxxxxxxxxx
0$1-(,(',$d'xxxxxxxxxxxxx'7'xxxxxxxxxxxxx
0$1-(,(',$d'xxxxxxxxxxxxx'7'xxxxxxxxxxxxx

Totalizando: anos, meses e dias.

1@A6:;A7HDBD\:cC@'6@B7'@E7<D?>:'@'O@879D?7?@'?7A'D;S:8C7=^@A'?@9B787?7A5'9D@;<@'?@'TM@5'A@'S7BA7A5'K978@D'AMI@D<:'kA'6@;7BD?7?@A'68@ODA<7A'
no art. 299 do Código Penal Brasileiro.

Corupá, _____ de ____________ de 20_____.

Assinatura

ANEXO IX

PROTOCOLO DE INSCRIÇÃO
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

$M5'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx5'9@8<DK9:'TM@'S:87C'@;<8@QM@A';:'A@<:8'?@'1@9M8A:A'nMC7;:A'?7'
Prefeitura Municipal de Corupá, na data de ___/___/_____ os documentos abaixo relacionados, referente a inscrição no Processo Seletivo 
*DC6BDK97?:G

['W'fD9R7'?@'D;A98D=>:'68@@;9RD?7'@'7AAD;7?7X
['W'F'[MC7W'S:<:'NEP'7<M7BX
['W'S:<:9:6D7'?7'!78<@D87'?@'3?@;<D?7?@'X
['W'S:<:9:6D7'?:'!0fX
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['W'S:<:9:6D7'?7'!78<@D87'?@'&87H7BR:'[6LQD;7'?7'S:<:'@':'O@8A:WX
['W'S:<:9:6D7'?:'?D6B:C7':M'9@8<DK97?:'?@'9:;9BMA>:'?@'9M8A:'@EDQD?:'6787'97?7'978Q:X
['W'?@9B787=>:'?@'<@C6:'?@'A@8OD=:'68@@;9RD?7'9:88@<7C@;<@5'IM;<7C@;<@'9:C':A'8@A6@9<DO:A'9:C68:O7;<@AG

Sem mais para o momento.

ANEXO X

DECLARAÇÃO DE APOSENTADORIA

$M5' xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx5' 6:8<7?:8[7W' ?7' !78<@D87' ?@' 3?@;<D?7?@' ;y'
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx5'D;A98D<:';:'!0f'A:H';y'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx5'?@9B78:'6787':A'?@OD?:A'K;A'TM@5';7'68@A@;<@'
data:

['W';>:'A:M'76:A@;<7?:[7WG

['W'A:M'76:A@;<7?:[7WG

1@A6:;A7HDBD\:cC@'6@B7'@E7<D?>:'@'O@879D?7?@'?7A'D;S:8C7=^@A'?@9B787?7A5'9D@;<@'?@'TM@5'A@'S7BA7A5'K978@D'AMI@D<:'kA'6@;7BD?7?@A'68@ODA<7A'
no art. 299 do Código Penal Brasileiro.

Corupá, _____ de ____________ de 20_____.

ANEXO XI

DECLARAÇÃO DE NÃO PERCENTER AO GRUPO DE RISCO COVID-19

$M5' xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx5' 6:8<7?:8[7W' ?7' !78<@D87' ?@' 3?@;<D?7?@' ;y'
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx5'D;A98D<:';:'!0f'A:H';y'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx5'?@9B78:'6787':A'?@OD?:A'K;A'TM@5';7'68@A@;<@'
data, não pertenço ao grupo de risco de covid-19.

1@A6:;A7HDBD\:cC@'6@B7'@E7<D?>:'@'O@879D?7?@'?7A'D;S:8C7=^@A'?@9B787?7A5'9D@;<@'?@'TM@5'A@'S7BA7A5'K978@D'AMI@D<:'kA'6@;7BD?7?@A'68@ODA<7A'
no art. 299 do Código Penal Brasileiro.

Corupá, _____ de ____________ de 20_____.

PORTARIA Nº 5671/2020
Publicação Nº 2509218

PORTARIA Nº 5671/2020
AUTORIZA O SERVIDOR JAIMIR MARCIO NIEMANN, O RETORNO AO CARGO EFETIVO DE AUXILIAR DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.

JOÃO CARLOS GOTTARDI, Prefeito Municipal de Corupá, Estado de Santa Catarina, no uso e exercício de suas funções e de conformidade 
com o que preceitua a Lei Orgânica Municipal em seu inciso VII do artigo 66, combinado com a Lei complementar nº 014/09, de 15 de 
novembro de 2009 e;

CONSIDERANDO o pedido de licença não remunerada formulado pelo servidor Jaimir Marcio Niemann;
CONSIDERANDO que o servidor apresentou pedido de retorno ao cargo efetivo;

RESOLVE:

Art. 1º - Autorizar o servidor JAIMIR MARCIO NIEMANN, a retornar ao cargo efetivo de Auxiliar de Manutenção e Conservação, nomeado 
pela Portaria nº 391/2008, a partir do dia 01 de junho de 2020.

Art. 2º- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial a Portaria Nº 5522/2020 
de 13 de abril de 2020.

Gabinete do Prefeito Municipal de Corupá,
02 de junho de 2020.

JOÃO CARLOS GOTTARDI
PREFEITO MUNICIPAL DE CORUPA


