
 ESTADO DE SANTA CATARINA 

MUNICÍPIO DE ANGELINA 
 

 

CONVOCAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 002/2021 

NUTRICIONISTA 

 

A Prefeitura Municipal de Angelina, de acordo com as regras estabelecidas no 
Edital de Processo Seletivo Simplificado Nº 002/2021, CONVOCA a candidata 
abaixo relacionada para comparecer na Secretaria Municipal de Educação, 
Cultura e Desporto, situada à Rua Manoel Lino Koerich, 89, Centro - 
Angelina/SC no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do 1º dia útil 
subsequente à publicação deste ato no sítio http://www.angelina.sc.gov.br/, 
para iniciar os trâmites administrativos relativos à assinatura do Contrato 
Administrativo, sob pena de perda do direito à assinatura do instrumento.  

Antes do comparecimento ao endereço indicado, a candidata deverá seguir as 
informações, listadas abaixo, necessárias à assinatura do instrumento. 
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA ASSINATURA DE CONTRATO 
ORIGINAL E CÓPIA DOS SEGUINTES DOCUMENTOS (previsto no item 9 do 
edital): CONDIÇÕES PARA ADMISSÃO 

a) Comprovar habilitação mínima exigida no Edital para o cargo – diploma 
(cópia e original); 

b) Cópia do Registro no Conselho de Classe (cópia e original); 
c) Carteira de Identidade; 
d) Cadastro de Pessoa Física – CPF (cópia e original); 
e) Título de Eleitor e comprovante de quitação eleitoral; 
f) Carteira de Reservista ou equivalente (somente para os candidatos do 

sexo masculino); 
g) Certidão de nascimento dos filhos menores de 21 anos; 
h) Certidão de casamento ou união estável; 
i) PIS/PASEP (frente e verso);  
j) Número da conta corrente (Banco do Brasil – Angelina/SC) 
k) Declaração de não possuir acúmulo de cargo ou função pública, exceto 

os previstos em Lei; 
l) Cópia da Carteira de Trabalho; 
m) Comprovante de endereço (cópia e original). 

 
ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO), com a conclusão APTA, ou 
seja, Comprovação de estar apto ao exercício das funções, mediante 
apresentação de atestado de aptidão física e mental, às despensas da 
candidata, emitido por médico registrado no Conselho Regional de Medicina, 
nos últimos 30 (trinta) dias anteriores à contratação. 

 



 ESTADO DE SANTA CATARINA 

MUNICÍPIO DE ANGELINA 
 

IMPORTANTE EM DECORRÊNCIA DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO DE 
CONTÁGIO PELO NOVO CORONAVÍRUS – COVID-19, O ATENDIMENTO 

PRESENCIAL A CANDIDATA CONVOCADA OCORRERÁ, SOMENTE, COM 
AGENDAMENTO PRÉVIO. 

É de responsabilidade da convocada providenciar todos os documentos e agendar 
seu comparecimento na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, 
observando o prazo estabelecido no Regulamento que rege o certame. O 
agendamento de atendimento presencial da candidata deve ser realizado através 
do e-mail educacaoangelina@angelina.sc.gov.br 

Vaga Classificação Nome Resultado 
Final 

Situação 

Secretaria Municipal 
de Educação – 
Unidades Escolares 
do Município - cobrir a 
licença maternidade 
da 
Servidora/Nutricionista 
Mariana Sens. 

1º. Claudia Amaral 161 pontos Convocada 

 

 

Prefeitura Municipal de Angelina, 09 de fevereiro de 2021. 

 

 

 

 

SÉRGIO MURILO DA COSTA 
Prefeito Municipal em Exercício 

 


