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Santo Amaro da Imperatriz

PREFEITURA

DECRETO N.º 6.966, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2.020
Publicação Nº 2720012

DECRETO N.º 6.966, de 17 de novembro de 2.020
AUTORIZA REALIZAÇÃO DE TORNEIO DE CANTO DE AVES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

O Prefeito do Município de Santo Amaro da Imperatriz, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais,

Considerando as disposições da Lei Estadual n. 17.491 de 18 de janeiro de 2018;

Considerando a regulamentação da lei supra citada pelo Decreto Estadual n. 1.875 de 28 de dezembro de 2018.

Considerando as medidas de higiene, sanitárias e saúde dispostas na Portaria da SES/SC n. 464/2020 e no Decreto Estadual n. 724/2020.
DECRETA

!"#$% &'%()*+%+,#-").+/-%-%01234% 56748!985:%;<%0<1458!=%050>% ?-*)@/+/@%*)A)B% @C#)/+/@% ?@D%EC?% B,*"+#)A-?>% )C?*")#+%C-%0F7G% ?-H%C'%
01.650.874/0001-57, com sede na Rua João Vorges, n. 176, Bairro Sul do Rio, Santo Amaro da Imperatriz, SC, a realizar o "Torneio de Canto 
de Aves Silvestres Canoras" no Galpão do Clube - CIC, situado na Rua João Vorges, n. 176, Bairro Sul do Rio, neste Município.

Parágrafo Primeiro - O torneio de que trata o caput deste artigo, acontecerá no mês de dezembro de 2020.

7+"IJ"+K-%L@J,C/-%=%!%J@?#M-%/-%D+C@N-%/@%OI??+"-?%/+%K+,C+%H"+?)B@)"+%E*+"I%+%*+"J-%/-%5C?#)#,#-%/-%6@)-%!DH)@C#@%/-%4?#+/-%/@%L+C#+%
Catarina (IMA), para todas as atividades relativas à criação, reprodução, comercialização, transação, manutenção, passeio, treinamento, 
transporte, transferências, aquisição, guarda, depósito, utilização e realização de torneios campeonatos e exposições.

Parágrafo Terceiro - Os organizadores dos torneios, campeonatos, exposições e eventos, bem como todos os criadores de pássaros partici-
pantes, devem zelar para que os eventos se realizem em estrita obediência à legislação em vigor e às normas de bem-estar animal.

Art. 2º Os torneios, campeonatos, exposições e eventos apenas poderão ser organizados e promovidos por entidades associativas devida-
mente cadastradas no IMA e com autorização ambiental.

Art. 3º Para a realização do evento, os organizadores deverão respeitar as disposições expressa na Lei Estadual n. 17.491/2018 e Decreto 
n. 1.875/2018, além das normas legais referentes à fauna vigentes a aplicáveis a espécie e resoluções dos órgãos ambientais.

Art. 4º Para a realização do evento os organizadores e participantes deverão respeitar as normas de higiene sanitária contidas nos Decretos 
Municipais vigentes.

Art. 5º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Santo Amaro da Imperatriz, 17 de novembro de 2020.

EDÈSIO JUSTEN
Prefeito Municipal

EDITAL 11-2020 - ESTAGIARIO
Publicação Nº 2720213

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº. 11/2020.

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CADASTRO DE ESTAGIÁRIOS ESTUDANTES DE NÍVEL SUPERIOR DOS CURSOS DE PEDAGOGIA 
E OUTRAS LICENCIATURAS.

<%62F50P75<%;4%L!F9<%!6!8<%;!%56748!985:%#-"C+%OQHB)*-%R,@%"@+B).+"I%O"-*@??-%?@B@#)A-%?)DOB)E*+/-%O+"+%*+/+?#"-%/@%4?#+J)I")-?%
de NÍVEL SUPERIOR, para o quadro de estagiários da Prefeitura Municipal de Santo Amaro da Imperatriz, embasado no artigo 5º da Lei 
Complementar nº. 60/2009, e Lei Complementar nº186/2017, conforme disposições a seguir:

DAS VAGAS

&$%<%O"@?@C#@%O"-*@??-%?@B@#)A-%A)?+%S%*B+??)E*+TM-%/@%@?#,/+C#@?%/@%CUA@B%?,O@")-"%C+%I"@+%/+%@/,*+TM-%VB)*@C*)+#,"+W%*,"?+C/-%+%O+"#)"%/+%
2ª fase, com pelo menos 5 disciplinas concluídas, para integrar o quadro de estagiários da Prefeitura Municipal de Santo Amaro da Impera-
#").>%+%ED%/@%K-"D+"%*+/+?#"-%/@%@?#+J)I")-?%+%?@"@D%*X+D+/-?%D@/)+C#@%+%C@*@??)/+/@Y)C#@"@??@%/+%!/D)C)?#"+TM-%7QHB)*+$

EDITAL 11-2020 - ESTAGIARIO
PubPubliclicaçãação No Nº 2º 2720720213213

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº. 11/2020.
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2. A realização do certame seguirá as datas e prazos previstos de acordo com o seguinte cronograma:

DATA PREVISTA ATO

18/11/2020 Publicação do Edital
19/11/2020 Prazo para contestação do Edital
20/11/2020 Publicação do Edital revisado, se for o caso.

19/11/2020 - 12h00min
à
30/11/2020 - 18h00min

PERÍODO DAS INSCRIÇÕES das 12:00 às 18:00 horas, no setor de Protoco-
los da Prefeitura Municipal, localizado no espaço Santo Amaro Cidadão, sito 
a Rua Prefeito José Kerihg, nº 5.469, Centro, Santo Amaro da Imperatriz, 
SC

Até o dia 14/12/2020 às 23h59min 7,HB)*+TM-%/+%*B+??)E*+TM-%O"-A)?Z")+$
;-)?%/)+?%Q#@)?%+OZ?%+%*B+??)E*+TM-%O"-A)?Z")+>%)C)*)+C/-%+?%[X%/-%O")D@)"-%
dia com término as 17h do segundo dia.

7"+.-%O+"+%"@*,"?-%*-C#"+%+%0B+??)E*+TM-%7"-A)?Z")+$

Até o dia 17/12/2020 às 23h59min 8@?,B#+/-%EC+B%/-%7"-*@??-%L@B@#)A-%C'%&&Y\]\]$

Escolha de Vagas
02/02/2021, às 13h30min, no auditório do Sindicato dos Trabalhadores Ru-
rais, localizado na Rua Santana, 4.770, Centro, Santo Amaro da Imperatriz.

3. O cronograma é uma previsão e poderá sofrer alterações, dependendo do número de inscritos, de recursos, intempéries e por decisão 
da Comissão do Processo Seletivo, sendo de total responsabilidade do candidato, acompanhar suas alterações nos meios de divulgação do 
certame, em virtude de alteração de qualquer data inicialmente prevista.

DAS INSCRIÇÕES

4. As inscrições serão realizadas no período de 19 a 30 de novembro de 2020, das 12:00 às 18:00 horas, no setor de Protocolos da Prefeitura 
Municipal, localizado no espaço Santo Amaro Cidadão, sito a Rua Prefeito José Kerihg, nº 5.469, Centro, Santo Amaro da Imperatriz, SC.

^$%7+"+%"@+B).+"%+%)C?*")TM-%-%*+C/)/+#-%/@A@"I%@C#"@J+"%+%E*X+%/@%)C?*")TM-%V+C@_-%5W%+??)C+/+%@%*-DOB@#+D@C#@%O"@@C*X)/+%*-D%B@#"+%/@%
forma, sem rasuras, com dados completos, e ainda fornecer fotocópias acompanhadas do original dos seguintes documentos:
^$&%`%;-*,D@C#-%/@%5/@C#)E*+TM-%V0+"#@)"+%/@%5/@C#)/+/@%0)A)B%-,%7"-E??)-C+B>%-,%0FaW%@%07(%V?@%#)A@"%-%07(%C+%*+"#@)"+%/@%)/@C#)/+/@%-,%
CNH, é dispensada a fotocópia do mesmo � caso contrário, é obrigatória a fotocópia do CPF);
5.2 � Histórico escolar do curso superior (licenciatura);
5.3 � Comprovante de frequência em curso superior (licenciatura).
5.4 - PIS/PASEP (frente e verso, ou comprovante de carteira de trabalho digital);

6. O candidato cuja documentação não for considerada em ordem, terá sua inscrição indeferida.

b$%!OZ?%+%/+#+%@%X-"I")-%E_+/-%*-D-%#@"D-%EC+B%/-%O"+.-%O+"+%"@*@H)D@C#-%/@%)C?*")TM->%CM-%D+)?%?@"M-%+/D)#)/+?%R,+)?R,@"%-,#"+?%)C?*")-
ções, sob qualquer condição ou pretexto.

8. O candidato deverá manter atualizados seus números de telefone, enquanto estiver participando do Processo Seletivo de Estagiário. 
Sendo de inteira responsabilidade do candidato os prejuízos decorrentes da não atualização de seus contatos.

9. A adulteração de qualquer documento, em relação ao original do mesmo ou a não veracidade das informações apresentadas na Ficha de 
5C?*")TM-%-,%@D%/@*-""cC*)+%/@?#@%4/)#+B>%A@")E*+/+%+%R,+BR,@"%#@DO->%)DOB)*+"I%C-%*+C*@B+D@C#-%/+%"@?O@*#)A+%)C?*")TM-%-,%C+%@B)D)C+TM-%
do candidato do Processo Seletivo, se a inscrição já estiver homologada.

10. Não será permitida a inscrição condicional ou por correspondência, admitindo-se, no entanto, via procuração pública ou instrumento 
O+"#)*,B+"%*-D%E"D+%"@*-CX@*)/+%@%O-/@"@?%@?O@*UE*-?>%-C/@%*-C?#@%-H")J+#-")+D@C#@%D@CTM-%+%@?#@%4/)#+B>%/@A@C/-%-%O"-*,"+/-">%C-%+#-%
da inscrição, entregar além dos documentos exigidos por este Edital, cópia do instrumento de procuração.

&&$%4K@#,+/+%+%)C?*")TM->%-%*+C/)/+#-%"@*@H@"I%,D%O"-#-*-B-%/@%*-CE"D+TM->%R,@%?@"A)"I%*-D-%*-DO"-A+C#@%/@%)C?*")TM-$

DO PROCESSO SELETIVO (CRITÉRIO DE ESCOLHA) ETAPAS

&\$%<?%*+C/)/+#-?%?@"M-%*B+??)E*+/-?%/@%+*-"/-%*-D%+%Dd/)+%/+?%C-#+?%*-C?#+C#@?%C-%X)?#Z")*-%/-%*,"?-%?,O@")-"%VB)*@C*)+#,"+W%@D%R,@%
estiver matriculado.

&e$%<H#@C/-%-?%*+C/)/+#-?%)/cC#)*+%O-C#,+TM-%EC+B>%?@"M-%,#)B).+/-?%-?%?@J,)C#@?%*")#d")-?%/@%/@?@DO+#@%O+"+%EC?%/@%*B+??)E*+TM-f
1. 2. 2.1. 2.2. a) Maior número de fases concluídas;
b) Maior idade.

14. Cada candidato poderá efetuar apenas 01 (uma) inscrição.

15. A chamada dos candidatos dar-se-á de acordo com o interesse do município, observando o número de cargos estabelecidos na lei.

&g$%9@"I%O"@K@"cC*)+%/@%@?*-BX+%-%*+C/)/+#-%*B+??)E*+/-%R,@%@?#@N+%D+#")*,B+/-%@%K"@R,@C#+C/-%-%*,"?-%/@%7@/+J-J)+$
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17. A chamada dos candidatos para o ano letivo de 2021, dar-se-á no dia 02/02/2021, às 13h30min, no auditório do Sindicato dos Traba-
lhadores Rurais, localizado na Rua Santana, 4.470, Centro, Santo Amaro da Imperatriz.

18. O candidato que não se apresentar no dia e horário determinados para a escolha de vagas, bem como aquele presente que foi chamado 
@%CM-%+*@)#+"%C@CX,D+%/+?%A+J+?%-K@"#+/+?>%O+??+"I%O+"+%-%QB#)D-%B,J+"%/+%*B+??)E*+TM-$

19. O candidato que deixar de assumir a vaga em tempo hábil, o que assumir vaga e depois desistir da mesma, o que não atender qualquer 
pré-requisito deste Edital, ou ainda, não possuir em tempo, seus dados cadastrais atualizados junto ao e-social (disponível para consulta em 
http://consultacadastral.inss.gov.br/Esocial/pages/index.xhtml) será eliminado do processo seletivo.

20. A escolha de vaga será efetuada pelo próprio candidato, admitindo-se, no entanto, via procuração pública ou instrumento particular 
*-D%E"D+%"@*-CX@*)/+%@%O-/@"@?%@?O@*UE*-?>%-C/@%*-C?#@%-H")J+#-")+D@C#@%D@CTM-%+%@?#@%4/)#+B>%/@A@C/-%-%O"-*,"+/-">%C-%+#-%/+%@?*-BX+>%
entregar cópia do instrumento de procuração.

21. Na hipótese de abrir vaga no decorrer do ano letivo de 2021, o candidato será informado por telefone.

22. O presente processo seletivo terá validade até 17/12/2021.

DA PUBLICAÇÃO DOS CLASSIFICADOS

\e$%!%B)?#+%*B+??)E*+#Z")+%O"-A)?Z")+%?@"I%/)A,BJ+/+%C-%/)+%&h%/@%/@.@DH"-%/@%\]\]>%C-%?)#@%/+%7"@K@)#,"+%6,C)*)O+B%/@%L+C#-%!D+"-%/+%5D-
peratriz.

\h$%<?%*+C/)/+#-?%#@"M-%h[%X-"+?%O+"+%"@*,"?-%*-C#"+%+%0B+??)E*+TM-%7"-A)?Z")+>%R,@%/@A@"I%?@"%+O"@?@C#+/-%O-"%@?*")#->%@D%K-"D,BI")-%
próprio (Anexo II), junto a Secretaria Municipal de Educação, que se encontra localizada na Rua Santana, nº 5.037, Centro, Santo Amaro 
da Imperatriz.

DO VALOR DO CONTRATO

\^$%<%@?#+J)I")-%#@"I%*+"J+%X-"I")+%/@%e]%V#")C#+W%X-"+?%?@D+C+)?%@%+,_UB)-%EC+C*@)"-%@R,)A+B@C#@%+%,D%O)?-%?+B+")+B%D,C)*)O+B$

DAS FUNÇÕES DOS ESTAGIÁRIOS

26. Os estagiários desenvolverão atividades auxiliares relacionadas ao curso frequentado, em turmas de berçário e maternal, como tam-
bém em turmas com crianças da educação especial, cuja necessidade de apoio seja muito substancial, que não possa ser suprida com as 
condições usuais de atendimento.

DO FORO JUDICIAL

\b$%<%K-"-%O+"+%/)")D)"%R,+BR,@"%R,@?#M-%"@B+*)-C+/+%*-D%-%7"-*@??-%L@B@#)A-%L)DOB)E*+/-%/@%R,@%#"+#+%@?#@%4/)#+B%d%-%/+%0-D+"*+%/@%L+C#-%
Amaro da Imperatriz/SC.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

\[$%7+"+%E"D+TM-%/-%*-C#"+#-%/@%@?#IJ)->%-?%*+C/)/+#-?%/@A@"M-%+O"@?@C#+"%-?%/-*,D@C#-?%?-B)*)#+/-?%O@B-%L@#-"%/@%7@??-+B>%C-%O"+.-%DI_)-
mo de 48 horas. Sendo que a não apresentação dos mesmos em tempo hábil implicará na perda de todos os direitos sobre a vaga escolhida.

29. O estagiário somente poderá iniciar seus trabalhos após a entrega da cópia do seu contrato de trabalho ao diretor da Unidade Escolar.

30. Após a escolha da vaga e efetivada a sua contratação no Setor de Pessoal da Prefeitura Municipal, não será permitida a troca de horário 
ou de Unidade Escolar (exceto se por interesse da Administração Municipal).

e&$%<?%*+C/)/+#-?%E*+"M-%"@?O-C?+H)B).+/-?%O@B+%+C,cC*)+%+%?@"%-H#)/+%N,C#-%S%"@?O@*#)A+%5C?#)#,)TM-%/@%4C?)C->%H@D%*-D-%O@B-%O+J+D@C#-%
do seguro de vida.

32. O município não se responsabilizará pelo transporte do estagiário para o local de trabalho;

33. Os casos não previstos, no que tange à realização deste Processo Seletivo, serão resolvidos por comissão a ser nomeada pelo Secretário 
da Educação, caso assim for necessário.

Santo Amaro da Imperatriz/SC, 18 de novembro de 2020.

Edésio Justen
Prefeito Municipal

ANEXO I
INSCRIÇÃO PARA PROCESSO SELETIVO DE BOLSISTAS DE NIVEL SUPERIOR - EDUCAÇÃO
EDITAL DE CONCURSO 11/2020
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1. NOME DO CANDIDATO: ............................................................................................................................................ 

2. DATA DE NASCIMENTO: ........./ .......... /............... Nº IDENTIDADE: .............................................................. 

3. Nº CPF: ............................................

4. PIS/PASEP: ................................................................................

5. ENDEREÇO:

Rua: ............................................................................................................................................................ nº: ......................

Bairro: .......................................................................... Cidade: ........................................................................................

6. TELEFONES:

Residencial: ................................................................... Celular: .................................................................................

Recado: ............................................................................

7. E-mail: ........................................................................................................................................

8. UNIVERSIDADE: ..........................................................................................................................................................

9. CURSO: .................................................................. 

10. FASE: ........................................

11. ANEXOS:

V%W%0ZO)+%/@%;-*,D@C#-%/@%5/@C#)E*+TM-%V0+"#@)"+%/@%5/@C#)/+/@%0)A)B>%-,%7"-E??)-C+B>%-,%0FaW
( ) Cópia CPF
( ) Histórico escolar do curso superior (licenciatura);
( )Comprovante de frequência em curso superior (licenciatura).
( ) Comprovante de inscrição PIS/PASEP

Santo Amaro da Imperatriz, em ............ de novembro de 2020.

Assinatura do candidato

ANEXO II
FORMULÁRIO DE RECURSO � CLASSIFICAÇÃO PROVISÓRIA
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO nº /2020

À

Comissão do Processo Seletivo nº 11/2020

Nome do Candidato:______________________________________________________________________________.

Nº do CPF:______________________

Nº do processo de inscrição:   ____________________________________.

i@CX-%+#"+Ad?%/@?#@>%?-B)*)#+"%"@A)?M-%C+%D)CX+%*B+??)E*+TM-%O-"f

(Fundamentação e Fonte(s) que embasa(m) a argumentação do Candidato)

Santo Amaro da Imperatriz, em .......... de dezembro de 2020.

Assinatura do candidato


