ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ANGELINA

CHAMADA DE BOLSISTAS – 2021
Edital 003 /2021:
Caso a vaga permaneça, na Sequencia será realizada chamada Pública após
as 10h

A Prefeitura do Município de Angelina, Estado de Santa
Catarina, no uso de suas atribuições, apresenta o Edital de
Chamada para bolsistas nos termos que seguem:

Art. 1º. Fica regulamentado no Município de Angelina, Estado de Santa Catarina, o
Edital da Chamada para seleção iminente de BOLSISTAS da Rede Municipal de Ensino
previsto na lei n°1258/2019, conforme quadro de vagas no ANEXO II.
I.

II.

As vagas abertas serão primeiramente disponibilizadas aos
candidatos já classificados no Edital de Processo Seletivo de
Bolsista 003/2020-2021, na sequência, caso não seja preenchida
pelos candidatos da classificação do referido Edital, serão
disponibilizadas as vagas para chamada pública, sendo que as
mesmas serão publicadas no Portal Eletrônico da Prefeitura
Municipal de Angelina/SC http://www.angelina.sc.gov.br/
Para atuar nas escolas serão chamados na seguinte ordem:
classificados no Grupo 01, seguidos pelos classificados no Grupo
02 e, persistindo vagas, os classificados no Grupo 03; caso ainda
permaneça a vaga não preenchida, será disponibilizada para a
chamada Pública;

Art. 2º. As pessoas interessadas em participar da presente Chamada, deverão
comparecer na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto do Município de
Angelina, no dia 1º de outubro de 2021, considerando que:
 09h à 10h – Chamada do Edital 003/2021
 10h à 10h30min – Chamada Pública
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DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO
1.1 Preencher ficha de inscrição, sendo responsável pelo seu correto preenchimento
(Anexo 01);
1.2 Cópias da Carteira Identidade;
1.3 Cópias do CPF ou comprovante de inscrição;
1.4 Cópias de Comprovante de residência;
1.5 Declarações de frequência e de matrícula fornecida pelo estabelecimento escolar
onde o aluno estiver matriculado, ou de ensino superior.
2. REQUISITOS PARA ASSUMIR O CARGO
2.1 Ser residente no município de Angelina;
2.2 Ter idade mínima de 16 anos em 2021;
2.3 Ter disponibilidade de tempo em horário pré-determinado, de acordo com a carga
horária do quadro de chamada, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal.
2.4 Estar matriculado e frequentando regularmente as aulas;
2.5 Ter total responsabilidade pelo deslocamento até o local de trabalho.

3. DOCUMENTOS PARA CONTRATAÇÃO
3.1 O Candidato deverá apresentar para contratação os seguintes documentos:
3.2 Cópias da Carteira de Identidade;
3.3 Cópias do CPF;
3.4 Atestados de frequência emitidos pela instituição de ensino onde frequenta;
3.5 Cópias de comprovante de residência (conta de luz, água (podem estar no nome dos
pais ou responsável legal) e/ou declaração de residência registrada em cartório);
3.3 Conta Bancária (BB);
3.4 Cópia da apólice do Seguro de Vida.
4. DA CLASSIFICAÇÃO
4.1 A classificação dar-se-á pelo resultado da análise da documentação exigida que será
realizada pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto;
4.2 Eventuais empates serão utilizados os seguintes critérios:
4.3 Ao que estiver em ano ou fase mais adiantada;
4.4 Os que possuírem maior idade;
4.5 A Classificação será organizada em três grupos, obedecendo aos seguintes critérios:

 GRUPO 01: Estudantes de Licenciaturas na área de Pedagogia e de Magistério Ensino

Médio, classificados nesta ordem.
 GRUPO 02: Estudantes de Ensino Superior de outras áreas;
 GRUPO 03: Estudantes de Ensino Médio.

5. DA ESCOLHA DAS VAGAS
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5.1 Para atuar nas escolas serão chamados na seguinte ordem: classificados no Grupo 01,
seguidos pelos classificados no Grupo 02 e, persistindo vagas, os classificados no
Grupo 03; seguidos pelos candidatos não inscritos (chamada pública)
5.2 Para atuar somente no transporte escolar serão chamados na seguinte ordem:
classificados no Grupo 03, seguidos do Grupo 02 e, persistindo vagas, os classificados no
Grupo 01; seguidos pelos candidatos não inscritos (chamada Pública)
§ 1º. Dúvidas acerca da documentação exigida serão esclarecidas pela Secretaria
Municipal da Educação, Cultura e Desporto, localizada na Manoel Lino Koerich, Nº 80,
Angelina/SC, ou através do telefone (48) 3274-1155, durante o horário de expediente da
Prefeitura.
§ 2º. A apresentação da documentação na data de referência é de caráter
classificatório/eliminatório apenas chamada pública, não ficando lista de classificação
para próximas chamadas.

Angelina, 29 de setembro de 2021.

Roseli Anderle
Prefeita Municipal
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ANEXO 01
Ficha de Inscrição
REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO
DA CHAMADA PÚBLICA DE BOLSISTA - EDITAL N.º 003/2021
Venho requerer à PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELINA a inscrição na
Chamada DE BOLSA DE TRABALHO, declarando, ao assinar este requerimento de
inscrição, sob as penas da lei n°1.258/2019, serem verdadeiras todas as informações
aqui prestadas, atestando a veracidade dos documentos entregues e estando ciente e de
acordo plena e integralmente com todas as condições estabelecidas neste edital. Declaro
que aceito e atendo a todos os requisitos mínimos e condições estabelecidas para
solicitar bolsa de trabalho, comprometendo-me à sua devida comprovação, quando
exigida, sob pena de não o fazer, tornar-se insubsistente sua inscrição.
Angelina/SC, ____/____/2021.
____________________________________________
Assinatura do Candidato
Nome completo e por extenso:
______________________________________________________________________
CPF:_______________________________RG:_________________DN:___________
Título Eleitoral:______________________ Idade no Ato da Inscrição: _____________
Endereço: (Logradouro/ número) ___________________________________________
CEP: __________________Bairro/Distrito/Localidade:__________________________
Cidade:_______________________________________ UF: _____________________
Telefone Residencial: __________________________ Celular:___________________
E-mail_________________________________________________________________
Nome do pai: ___________________________________________________________
Nome da mãe:___________________________________________________________
REQUISITOS EDUCACIONAIS
Instituição Educacional (Apresentar comprovante de matrícula): __________________
______________________________________________________________________
Endereço: ___________________________________Cidade:_____________________
Telefone Institucional: __________________Curso:_________________________
Período: Matutino ( ) Vespertino ( ) Noturno ( )
Ano de início do curso: ____________________ Ano de término do curso: _________
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ANEXO II

TABELA DE VAGAS TEMPORÁRIAS – BOLSISTA
Local: Secretaria de Educação Cultura e Desporto
Endereço: Rua Manoel Lino Koerich, Nº 80
 Horário: 09h à 10h – Chamada do Edital 003/2021
 10h à 10h30min – Chamada Pública
Data: 01/10/2021
Anexo:
QUADRO DE VAGAS
DESCRIÇÃO DA VAGA

TURNO

Grupo 1
Vespertino
Bolsista Transporte Escolar
Horário: 11h30min às 13h15min. 17h30 ás 18h10m.
Local: C.M.E.I Barra Clara
Bolsista Unidade Escolar
Horário: 13h30m ás 17h30

