
ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE ANGELINA 

 

CONVOCAÇÃO 
 

1ª Chamada de Escolha de Vagas Edital 01/2020 – Processo Seletivo Público 
 

A Prefeitura Municipal de Angelina, através da Secretaria Municipal de 
Educação, Cultura e Desporto, torna pública a CONVOCAÇÃO para a 1ª 
Chamada de Escolha de Vagas para admissão em caráter temporário, no 
Quadro da Rede Municipal de Educação de Angelina, conforme local e 
cronograma a seguir: 

 
Local: Centro Comunitário de Angelina 
Endereço: Rua Manoel Duarte, 103, Centro, Angelina, SC 
 
Quadro 01: Horários Escolha de Vagas por Cargos 

Data Horário Descrição Cargo 

02/02/2021 8h30min Professor (a) de Artes 

02/02/2021 9h00min Professor (a) - Anos Iniciais, 
Educação Infantil e Segundo 
Professor 

02/02/2021 11h00min Serviços Gerais 

 
As vagas disponíveis para o ano letivo de 2021 serão publicadas no Portal da 
Prefeitura Municipal de Angelina http://www.angelina.sc.gov.br/ no dia 
29/01/2021. 
 

ATENÇÃO 
 

Em virtude da pandemia de Covid-19 e das medidas preventivas 
necessárias à contenção da disseminação do Coronavírus, todos os 
candidatos deverão seguir as recomendações abaixo: 
- Fazer uso de máscara facial, desde o ingresso no local de escolha de vagas 
até a respectiva saída. 
- Fazer uso, sempre que necessário, de álcool em gel 70% disponibilizados no 
local de escolha de vagas. 
- Manter o afastamento de pelo menos 1,5m (um metro e meio) dos demais 
candidatos e pessoas envolvidas na escolha de vagas 
- Na entrada do local de escolha de vagas, a temperatura dos candidatos será 
aferida através de termômetros infravermelho ou outro instrumento correlato. 
Caso a temperatura aferida seja igual ou maior que 37,8°C, o candidato será 
orientado a procurar assistência médica. 
- Fica proibida a utilização de bebedouros com jato inclinado. Caso existam no 
local, devem ser utilizados somente para a retirada de água em copos 
descartáveis ou recipientes de uso individual.  
 

Prefeitura Municipal de Angelina, 22 de janeiro de 2021.  
 
 

ROSELI ANDERLE 
Prefeita Municipal 

http://www.angelina.sc.gov.br/

