
 

 

ESTADO DESANTA CATARINA 

MUNICÍPIO DE ANGELINA 

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2018/FMAS 

 

O Prefeito do Município de Angelina, Estado de Santa Catarina, no uso 
de suas atribuições, apresenta o Edital de Chamada Pública nos termos que 
seguem: 

 

Art. 1º Fica regulamentado no Município de Angelina, Estado de Santa Catarina, o Edital da 

Chamada Pública para seleção iminente de Assistente Social, conforme quadro de vagas anexo. 

Parágrafo Único. A chamada pública se faz necessária devido à necessidade imediata de 

preenchimento de uma vaga temporária no Fundo Municipal de Assistência Social.  

Art. 2º Os profissionais interessados em participar da presente Chamada Pública deverão 

comparecer na Sede da Prefeitura Municipal de Angelina, no dia 23 de maio de 2018, no horário das 

10h00min às 12h00min, portanto a seguinte documentação: 

I - RG  

II - CPF 

III - Cartão/Inscrição no PIS/PASEP 

IV - Carteira Trabalho  

V - Titulo de Eleitor 

VI - Certificado de Reservista (masculino)  

VII - Certificado de Graduação em Assistência Social 

VIII – Carteira do Conselho Regional ou Federal de Assistência Social 

IX - Certificados de Demais Titulações na Área de atuação (para critério de desempate) 

§ 1º. Dúvidas acerca da documentação exigida serão esclarecidas pelo Setor de Pessoal, 



 

localizado na sede da Prefeitura ou através do telefone (48) 3274-1183, durante o horário de 

expediente da Prefeitura. 

 § 2º. A apresentação da documentação na data de referência é de caráter 

classificatório/eliminatório. 

Art. 3º As vagas ofertadas têm como pré-requisito mínimo a titulação em graduação na área de 

assistência social. 

Art. 4º  A ordem de classificação observados os critérios estabelecidas nessa Chamada Pública 

será divulgado no site do Município (www.angelina.sc.gov.br) no dia 24/05/2018 o vencedor / 

classificado terá o prazo de até 05 (cinco) dias corridos para apresentação de demais documentos 

pessoais e assinatura de contrato. 

§ 1º. Os critérios de classificação seguem a ordem elencada a seguir: 

I - Título de Doutorado, na área de atuação; havendo empate; 

II - Título de Mestrado, na área de atuação; havendo empate; 

III- Título de pós-graduação, na área de atuação; havendo empate; 

IV-Título em graduação com habilitação na área de atuação; havendo empate; 

V - Tempo de serviço já prestado em atuação na área (cargo objeto dessa chamada pública) 

em outros municípios, estado ou união devidamente comprovado com registro em CTPS ou 

Declaração Explicita do órgão para o qual prestou o referido serviço; 

VI- Havendo empate em todos os critérios acima, será utilizada para desempate a maior idade 

do candidato. 

§ 2º. O processo operacional da Chamada Pública será provido pelos servidores Renato Luiz 

Ventura e Ana Cristina Lopes França.  

 

Publique-se.  

Angelina, 16 de maio de 2018. 

 

 

Gilberto Orlando Dorigon 
Prefeito Municipal 

 

 



 

ANEXO I 

Quadro de Vagas 

 

DESCRIÇÃO DA 
VAGA / CARGO 

ESCOLARIDADE 
MÍNIMA 

QUANTIDA 
DE VAGAS 

CARGA 
HORÁRIA 
SEMANAL 

SALÁRIO/ 
REMUNERAÇÃO 

Assistência Social Graduação / 
Diploma de 
Assistente Social 

 
01 

 
40 Horas 

 
R$ 3.779,60 


