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EDITAL 12-2020 - BOLSISTA
Publicação Nº 2720214

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 12/2020.

PROCESSO SELETIVO DE BOLSA DE TRABALHO PARA ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO DA REDE PÚBLICA SEDIADA NO MUNICÍPIO DE 
SANTO AMARO DA IMPERATRIZ.

A Prefeitura Municipal de Santo Amaro da Imperatriz torna público que fará realizar processo seletivo para contratação de estudantes regu-
larmente matriculados no Ensino Médio da rede pública de Santo Amaro da Imperatriz, na forma de Bolsa de Trabalho, de acordo com as 
Leis nº 1.170, de 12 de dezembro de 1996 e nº Lei nº 2.608, de 26 de abril de 2017, conforme disposições a seguir:

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:

1.1 O processo seletivo de análise dos documentos dos interessados realizar-se-á sob a responsabilidade da Comissão Especial de seleção 
de candidatos a Bolsa de Trabalho, obedecidas às normas do presente Edital.

1.2 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.

01/12/2020 - 12h00min
à
11/12/2020 - 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 16/12/2020 as 23h59min !"#$%&'()*+,'+&$'--%.&'()*+/0*1%-20%'3

4*%-+,%'-+567%-+'/2-+'+&$'--%.&'()*+/0*1%-20%'8+%9%&%'9,*+'-+:;<+,*+/0%=7%0*+

dia com término as 18h do segundo dia.
!0'>*+/'0'+07&"0-*+&*960'+'+?$'--%.&'()*+!0*1%-20%'3

Até o dia 21/12/2020 as 23h59min @7-"$6',*+.9'$+,*+!0*&7--*+A7$76%1*+9B+:;C;D;D3

Escolha de Vagas (Educação Infantil e Educação Especial)
02/02/2021, às 09h00min, no auditório do Sindicato dos Trabalhadores Ru-
rais, localizado na Rua Santana, 4.770, Centro, Santo Amaro da Imperatriz.

1.2.1 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.

2. DAS INSCRIÇÕES E CONTRATAÇÃO:

2.1 As inscrições serão realizadas no período compreendido entre 01 e 11 de dezembro 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.

;3;+!'0'+07'$%>'0+'+%9-&0%()*+*+&'9,%,'6*+,7170E+79607F'0+'+.&<'+,7+%9-&0%()*+G'97H*+IJ+'--%9','+7+&*=/$76'=7967+/0779&<%,'+&*=+$760'+,7+
forma sem rasuras, com dados completos, e ainda fornecer fotocópias acompanhadas do original dos seguintes documentos:
a - Carteira de identidade;
b - CPF
c - Histórico Escolar do último ano cursado;
d - Declaração de frequência 2020 fornecida pelo estabelecimento escolar onde o aluno estiver matriculado.
e - Pis/Pasep ou comprovante de carteira de trabalho digital.

2.3 Cada candidato poderá efetuar apenas 01 (uma) inscrição, informando se deseja atuar na área de Educação Infantil e Educação Especial 
ou nas áreas burocráticas das secretarias e órgãos da administração direta e indireta do município.

2.4 No momento da inscrição o candidato também deverá optar pelo período de trabalho: matutino ou vespertino.

;3K+L/2-+'+,'6'+7+<*0E0%*+.H',*+&*=*+670=*+.9'$+,*+/0'>*+/'0'+07&7#%=796*+,7+%9-&0%()*8+9)*+='%-+-70)*+',=%6%,'-+M"'%-M"70+*"60'-+%9--
crições, sob qualquer condição ou pretexto.

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

;3N+L*+7O76%1'0+'+79607F'+,7+-"'+.&<'+,7+%9-&0%()*8+*+&'9,%,'6*+7-6E+,7&$'0'9,*+O*0='$=7967+M"7+-'6%-O'>+'-+&*9,%(P7-+%9,%&','-+9*+%67=+
2.9 deste edital.

;3Q+RO76"','+'+%9-&0%()*8+*+&'9,%,'6*+07&7#70E+"=+/0*6*&*$*+,7+&*9.0='()*8+M"7+-701%0E+&*=*+&*=/0*1'967+,7+%9-&0%()*3

;3S+T-+&$'--%.&',*-+-70)*+&*960'6',*-+,7+'&*0,*+&*=+'+&*9179%U9&%'+7+%96707--7+,*+V"9%&W/%*8+9*-+20F)*-+,'+',=%9%-60'()*+,%076'+7+%9,%076'+
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do Município, bem como junto a: APAE, Tribunal de Justiça, Fórum da Comarca, Delegacia de Polícia Civil, Polícia Militar e Bombeiro Militar, 
ambos restritos ao município de Santo Amaro da Imperatriz.

2.10 São requisitos para contratação de bolsistas:
I - estar matriculado e frequentando regularmente as aulas em um dos estabelecimentos públicos de ensino médio com sede no município;
II - possuir idade mínima de 14 anos;
III - ter disponibilidade de tempo em horário pré-determinado para suprir as necessidades da respectiva Secretaria Municipal;
IV - ter bom aproveitamento escolar nos anos anteriores;

2.11 Para contratação os candidatos deverão apresentar os documentos solicitados pelo Departamento de Pessoal, incluindo seguro de vida, 
no prazo máximo de 48 horas, sendo que a não apresentação dos mesmos em tempo hábil implicará na perda de todos os direitos sobre 
a vaga escolhida.

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

2.13 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).

3. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

3.1 O candidato que omitir a verdade ou prestar declaração falsa será automaticamente excluído do processo de seleção.

X3;+T+&0%6Y0%*+/'0'+&$'--%.&'()*+,*-+%9-&0%6*-+-70E+*+079,%=796*+7-&*$'0+*#6%,*+'60'1Y-+,'+'9E$%-7+/*0+=Y,%'+'0%6=Y6%&'+,*+<%-620%&*+,*+5$6%=*+
ano letivo cursado.

X3;3:+T#679,*+*-+&'9,%,'6*-+%,U96%&'+/*96"'()*+.9'$8+-70E+"6%$%>',*+*+-7F"%967+&0%6Y0%*+,7+,7-7=/'67+/'0'+.9-+,7+&$'--%.&'()*Z+='%*0+%,',73

X3;3;+A70)*+F70','-+M"'60*+ $%-6'-+&$'--%.&'620%'-8+*#-701'9,*[-7+'+E07'+,7+'6"'()*+7+*+/70W*,*+,7+60'#'$<*+ %9O*0=',*+9*+=*=796*+,'+
inscrição.

X3X+L-+\%-6'-+?$'--%.&'620%'-+/0*1%-20%'-+-70)*+/"#$%&','-+9*+-%67+,'+!07O7%6"0'+V"9%&%/'$+,7+A'96*+L='0*+,'+I=/70'60%>8+9*+,%'+:]+,7+,7-
zembro de 2020.

X3^3+T-+&'9,%,'6*-+670)*+^Q+<*0'-+/'0'+07&"0-*+&*960'+'+?$'--%.&'()*+!0*1%-20%'8+M"7+,7170E+-70+'/07-796',*+/*0+7-&0%6*8+7=+O*0="$E0%*+
próprio (Anexo II), junto a Secretaria Municipal de Educação, que se encontra localizada na Rua Santana, nº 5.037, Centro, Santo Amaro 
da Imperatriz.

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

3.5.1 A chamada dos candidatos que irão atuar na Educação Infantil e Educação Especial dar-se-á no dia 02/02/2021, às 09h00min, no 
auditório do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, localizado na Rua Santana, 4.770, Centro, Santo Amaro da Imperatriz.

3.6 O candidato que não se apresentar no dia e horário determinados para a escolha de vagas, bem como aquele presente que foi chamado 
7+9)*+'&7%6'0+979<"='+,'-+1'F'-+*O706','-8+/'--'0E+/'0'+*+5$6%=*+$"F'0+,'+&$'--%.&'()*3

3.7 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.

3.8 A escolha de vaga será efetuada pelo próprio candidato, admitindo-se, no entanto, via procuração pública ou instrumento particular 
&*=+.0='+07&*9<7&%,'+7+/*,707-+7-/7&W.&*-8+*9,7+&*9-67+*#0%F'6*0%'=7967+=79()*+'+7-67+R,%6'$8+,7179,*+*+/0*&"0',*08+9*+'6*+,'+7-&*$<'8+
entregar cópia do instrumento de procuração.

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

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

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

X3:;+T-+&'9,%,'6*-+M"7+*#6%1707=+='%*07-+/*96"'(P7-8+*"+-7_'8+=7$<*07-+&$'--%.&'(P7-+670)*+/07O70U9&%'+9'+7-&*$<'+,*+$*&'$+,7+'6"'()*3

3.13 A jornada de trabalho será de 20 horas semanais, divididas em 04 horas diárias, enquanto perdurar o período da contratação.

X3:^+T+1'$*0+,'-+#*$-'-+,7+60'#'$<*+-70E+7M"%1'$7967+'+KD`+G&%9M"796'+/*0+&796*J+,*+=79*0+179&%=796*+1%F7967+9*+V"9%&W/%*3

3.15 O município não se responsabilizará pelo transporte do bolsista para o local de trabalho;

3.16 Os casos omissos serão resolvidos pela comissão especial de seleção de candidatos a bolsa de trabalho.
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Santo Amaro da Imperatriz, 18 de novembro de 2020.

Edésio Justen
Prefeito Municipal

ANEXO I
INSCRIÇÃO PARA PROCESSO SELETIVO DE BOLSISTAS DE NIVEL MÉDIO
EDITAL Nº 12/2020

1. NOME DO CANDIDATO: ......................................................................................................... 

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

3. CPF: ..................................................... PIS/PASEP: ............................................................ 

4. ENDEREÇO:
Rua: ....................................................................................................................... nº: ......................

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

5. TELEFONES:
Residencial: ........................................................ Celular: ............................................................

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

6. E-mail: ........................................................................................................................................

7. ESCOLA QUE ESTUDA: ...................................................................................................................................

8. SÉRIE EM QUE ESTUDARÁ EM 2021: ........................................

9. ÁREA DE INTERESSE (escolher apenas uma opção):

( ) Educação Infantil e Educação Especial

( ) Áreas burocráticas das secretarias e órgãos da administração direta e indireta do município

10. PERÍODO QUE DESEJA TRABALHAR (escolher apenas uma opção) :
( ) Matutino ( ) Vespertino

11. ANEXOS:

( ) Fotocópia da Carteira de Identidade e CPF
( ) Comprovante de matrícula ou frequência no Ensino Médio.
( ) Histórico Escolar.

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

Assinatura do candidato

ANEXO II
FORMULÁRIO DE RECURSO � CLASSIFICAÇÃO PROVISÓRIA
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO nº 12/2020

À

Comissão do Processo Seletivo nº 12/2020

Nome do Candidato:___________________________________________________________.

Nº do CPF:______________________

Nº de inscrição:   ___________________

a79<*+'60'1Y-+,7-678+-*$%&%6'0+071%-)*+9'+=%9<'+&$'--%.&'()*+/*0Z
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(Fundamentação e Fonte(s) que embasa(m) a argumentação do Candidato)

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

Assinatura do candidato

PARECER COMISSÃO URBANÍSTICA Nº 10/2020
Publicação Nº 2720202

PARECER COMISSÃO URBANÍSTICA
010/2020
Objeto Parâmetros Urbanísticos - Afastamentos
Requerente Coordenador da ComUrb
Relator b72.$*+c[967='99+d59%*0

Objeto de Deliberação

Parâmetros Urbanísticos em Condomínios Horizontais aprovados pela Lei n.º 1598/2004

Parecer

Após análise e debate, a Comissão Urbanística - ComUrb, pelos membros presentes na reunião realizada no dia 13 de novembro de 2020, decidiu por 
unanimidade emitir o presente parecer:

- Considerando que os condomínios horizontais aprovados com fulcro na Lei Municipal n.º 1598/2004 possuem regras de parâmetros urbanísticos pré-es-
tabelecidas pela referida lei;

- Considerando que as regras de parâmetros urbanísticos em Condomínios Horizontais aprovados pela Lei n. 1598/2004 devem estar registradas em 
cartório conforme determina o artigo 12 da referida lei;

- Considerando a omissão do Plano Diretor Lei n.º 224/2019 em sua tabela 01, que deveria prever os parâmetros urbanísticos para os condomínios hori-
zontais aprovados pela Lei n.º 1598/2004, em respeito ao ato jurídico perfeito e o direito adquirido;

- Considerando o parecer Jurídico exarado pelo Procurador Geral do Município sobre o objeto deste parecer, no sentido de reconhecer a omissão do Plano 
Diretor em sua tabela 01 com relação aos parâmetros urbanísticos nos condomínios horizontais devidamente aprovados pela Lei n.º 1598/2004;

A Comissão Urbanística, por unanimidade, entende que deverão ser respeitadas as regras de parâmetros urbanísticos previstos na época da aprovação 
do condomínio horizontal (Lei n.º 1598/2004), desde que devidamente registradas em cartório.

Para os condomínios horizontais (Lei n.º 1598/2004) que não possuem as regras de parâmetros urbanísticos devidamente registradas em cartório, deve-
rão respeitar os seguintes parâmetros urbanísticos:

- Afastamento Frontal: 05 (cinco) metros;
- Afastamento Lateral: 02 (dois) metros;
- Fundos: 02 (dois) metros;
[+?*7.&%7967+,7+'/0*17%6'=796*Z+D8]K3

Publique-se.

Santo Amaro da Imperatriz, 13 de novembro de 2020

b72.$*+c[967='99+d59%*0
Coordenador

James Jones Silvestre
Meio Ambiente


