EDITALN° 007/2017/SMAP/PML
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO PARACONTRATAÇÃO
TEMPORÁRIA DE PROFISSIONAIS PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E
PESCA
OMunicípiodeLagesSC, através da Secretarias Municipal da Administração e
Fazenda e aSecretariaMunicipalde Agricultura e Pesca,ecomamparonaLeiComplementarnº497/2017,
fazsaber que,encontram-se abertasasinscriçõespara oProcesso SeletivoPúblicoSimplificado com
basenoexamedetítulos/currículose prova práticaparacontrataçãoportempodeterminado coma
finalidade de atendimentodasnecessidadestemporáriasde excepcionalinteressepúblico,nas condições
e prazos previstosno presente Edital.
I– DASDISPOSIÇÕESPRELIMINARES
1.1.Os candidatos aprovados em todas as fases serão lotados na Secretaria de Agricultura e Pesca.
1.2.OProcessoSeletivoPúblicoSimplificadoseráregidoporesteEdital,seusAnexoseeventuais
retificações, cabendo àComissão Especial deProcesso Público Simplificado sua execução.
1.3.O
ProcessoSeletivoPúblico
Simplificadodestina-se
aoprovimentodevagasemcaráter
temporárioparaoscargos,conformequadrodevagasapresentadosnoAnexoIII,sendo encerrado no dia
31/12/2017.
1.4.Adescriçãodonúmerodevagasporcargo,requisitos,cargahoráriaevencimentosencontra-se
relacionadanoAnexoIIIdeste Edital.
1.5.Adescrição das atribuições do cargo estárelacionadanoAnexoIVdeste Edital.
1.6.
AscontrataçõesserãorealizadaspeloRegimeÚnicodosServidoresdoMunicípiodeLages
Estatutárionoquecouber,portempodeterminadoeestritamentenecessáriopara
aconsecuçãodasatividades, cita a Lei Complementar nº 497/2017.
1.7.Ointeiroteor doEditalestarádisponívelno“site”www.lages.sc.gov.br,sendode
exclusivado candidatoàobtenção desse documento.

responsabilidade

II– DO OBJETO
2.1. O presente Editaltemcomoobjeto tornarpúblico o Processo Seletivo Simplificado para
contratação,emcarátertemporário,dePROFISSIONAISPARA FORMAÇÃODEEQUIPE PARA
ATENDEROSSERVIÇOSDE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, tendo em vista a
necessidade premente de dar continuidade aos trabalhos da agricultura nos diversos setores e a
carência existente de mão de obra. Os objetivos fins são os de promover a melhoria da qualidade de
vida do meio rural, buscar a competitividade da agricultura municipal frente aos mercados,
adequando os produtos às exigências dos consumidores e promover a preservação, recuperação,
conservação e utilização sustentável dos recursos naturais.
2.3.No casodeposterior demissão de algumprofissionalselecionado,avaga seráocupada pela ordem de
classificação na respectivacategoria profissional.
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III-CONDIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO E CONTRATAÇÃOTEMPORÁRIA
3.1. Sãorequisitosparaocandidatoparticipar doprocessoseletivopúblicosimplificadoe/oupara firmar
contrato temporário com a administração pública:
I -anacionalidadebrasileira;
II-aidademínimadedezoito anos;
III -aquitaçãocom as obrigações militarese eleitorais;
IV- aptidãofísicaemental;
V-nível de escolaridadeexigido parao exercíciodo cargo/função pública;
3.2.Évedadaa
celebraçãodecontratocomaadministraçãopública
semopreenchimentodos
requisitosdoitem3.1,observando,ainda,a vedaçãodecumulaçãode cargospúblicos,operíodo de
interrupçãodocontratodetrabalhoeainexistênciadeaplicaçãodepenalidadededemissãoou perdadecargo
público.
IV– DASINSCRIÇÕES E ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO
4.1.Ainscrição no Processo Seletivo Público Simplificado serágratuita;
4.2.As inscriçõespoderão serrealizadasentreosdias 04 de setembro a 20de setembrode2017,no
seguintehorário: das08:00hàs12:00hedas14:00hàs18:00hexclusivamentenasededaSecretariade
Agricultura
e
Pesca,
situadanaRua
Zeca
Neves,
218,
Centro,Lages
SC.
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4.3.Afichadeinscriçãoestá disponível nopresente EditalconformeAnexoIdoreferido Edital.
4.4.Noatodainscrição,ocandidatodeveráinformarseusdadospessoaiseanexarfotocópiados respectivos
documentosexigidos neste edital.
4.5.Nãohaveráconferênciadedocumentosnoatodainscrição,assimcomonãoseráaceitoa
entregaposterior dos mesmos.
4.6.Comprovarexperiênciaprofissionalcitadas nesteEditalcomfotocópias eoriginais de título,
certificados,atestados ou declarações;
4.7.Depoisdeefetuadaainscrição,ocandidatoreceberáumcomprovantedeinscrição,oqual deveráser
apresentado, caso sua inscrição sejaselecionada;
4.8. Não será aceitainscrição via fax, via postal e/ou via e-mail;
4.9.
Asinformaçõesprestadasnoformuláriodeinscriçãoserãodeinteiraresponsabilidadedo
candidato,dispondoa Comissão dodireitodeexcluir do Processo Seletivo Simplificadoaquele
candidato que fornecer dados comprovadamenteinverídicos;
4.10. Nãoserãoaceitasassolicitaçõesde inscrição que não atenderem rigorosamente ao estabelecido
neste edital.
4.11.Osdocumentos(originalecópias)queocandidatodeveráapresentareanexarparaainscrição são os
seguintes, sendo que as cópias serãoautenticadas pelaSecretaria deAgricultura e Pesca.
I) Preenchimento da FichadeInscrição(AnexoI)
II)Currículoatualizado,comfoto,rubricadoeassinado,devidamentedocumentado(comcópias
dos
comprovantes).Somenteserão pontuados os certificados que apresentarem carga horária, timbre da
instituiçãoe assinatura.Oscandidatosdeverãoentregar pessoalmente osdocumentosde comprovação do
currículo,ordenadosna
sequência
em
que
está
listado
no
currículo,
caso
contrárionãoserãoavaliados.Oscritériosparapontuaçãoseguemomodelodo AnexoV.Serão considerados
os últimos cinco anos.
III)CarteiradeIdentidade;
IV) CPF;
V)CarteiradeTrabalhoePrevidênciaSocial(CTPS)oucontratofirmadocomoempregador constando
obrigatoriamente o período deinício e término do trabalho realizado;
VI)Declaração detempodeserviço na áreapretendida, que comproveexperiência, emitida pelo
empregador queseenquadremnos critérios de pontuação docargo (item 6.1 deste edital);
VII)Título de eleitore comprovante dequitação eleitoral.
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4.13.Casoa documentaçãoapresentada nãocumpra asexigênciasestabelecidasnesteedital,o candidato
estaráautomaticamenteeliminado daseleção.
V– DASELEÇÃO DOSCANDIDATOS
5.1.Aseleçãotemporfimcumpriropapeldeidentificar,entreoscandidatos,aquelesmaisaptosa
desempenharemasexigênciasrequeridaspara
oscargosoferecidosnesteEditalecujoperfilseja
adequado paradesenvolvê-las.

mais

5.2.Aseleção será realizada em umaetapade caráterclassificatório eeliminatório nas vagas de:
a)
b)
c)
d)

Carpinteiro;
Cozinheiro;
Ajudante de serviços gerais;
Mecânico de manutenção de veículos;

I-Avaliação Curricular;
5.3. Aseleção será realizada em duasetapasde caráterclassificatório eeliminatório nas vagas de:
a) Operador de máquina pesada;
b) Operador de máquina leve;
I-Avaliação Curricular;
II- Prova prática;
5.4 A prova prática será aplicada na data provável de 25 de setembro de 2017 em dia e local que
serão informados por comunicado publicado no “site”www.lages.sc.gov.brou por aviso fixado na
entrada principal ou mural de entrada da Secretaria de Agricultura e Pesca na data de 22 de setembro
de 2017.
5.5. A prova prática poderá ser transferida, a critério da Comissão Organizadora, por razões de
ordem técnica ou fatores meteorológicos.
5.6. No caso de alteração da data e/ou local de aplicação da prova, os candidatos serão avisados por
comunicado publicado no “site”www.lages.sc.gov.brou por aviso fixado na entrada principal ou
mural de entrada da Secretaria de Agricultura e Pesca, caso o evento determinante da alteração seja
de natureza imprevisível.
5.7. Os candidatos deverão comparecer ao local e horário determinados, munidos de documento de
identificação no prazo de validade. Não serão aceitas cópias, mesmo que autenticadas ou qualquer
tipo de protocolo.
5.8. Os candidatos ao cargo de Operador de máquina pesada deverão apresentar também Carteira
Nacional de Habilitação exigida para o provimento do cargo.
5.9. Os candidatos, ao se inscrevem, declaram gozar de perfeita saúde e aptos para realizar as tarefas
que lhe forem atribuídas na prova prática.
5.10. A demonstração pelo candidato de que não possui o necessário conhecimento para operar
qualquer dos equipamentos, máquinas ou veículos nos quais deverá prestar a prova prática, sem
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danificá-los ou colocar em risco os presentes à avaliação, instalações e/ou equipamentos do local de
prova, implicará na imediata suspensão da tarefa que está sendo realizada e na exclusão do
candidato.
5.11.Será considerado aprovado na prova prática o candidato que realizar com qualidade de
execução as instruções específicas designadas pelo avaliador quanto à segurança pessoal do
candidato e/ou avaliador, dos equipamentos e das instalações.
5.12.
AseleçãodoscandidatosserárealizadapelaComissãoEspecialdeProcessoSeletivoPúblicoSimplificado,
designadapeloPrefeito Municipal,porPortaria.
VI – CRITÉRIOSDE PONTUAÇÃO
6.1. Os critérios de pontuaçãoadotadosseguem omodelodoAnexoV.
VII – DOSCRITÉRIOSDE DESEMPATE
7.1. O critério de desempate adotadoaos candidatos seráo seguinte:
I.Maior tempode serviçoprestado na área de atuação,devidamente comprovadoemdocumento hábil;
II.Candidato demaioridade.
VIII-DO RESULTADO DOSCANDIDATOSCLASSIFICADOS
8.1.Oresultadoserádivulgadonositewww.lages.sc.gov.breMuraldaSecretariaMunicipalde
Agricultura e Pesca, no dia 26desetembrode 2017.
IX – DOSRECURSOS
9.1.Ocandidatoquesesentirprejudicado poderá interpor recursomediante requerimento direcionadoa
Comissãode Seleçãodo Processo SeletivoPúblico Simplificado, desde que:
I-ProtocoladonaSecretariaMunicipaldeAgricultura e Pescano dia útil subsequente a data de
divulgação do resultado sendo no dia 27 de setembrode2017.
II-O recurso quesebasearem razões subjetivas, sem adevidacomprovação seráindeferido.
III- Nãoserãoanalisadososrecursosinterpostosforadoprazo estipuladonesteEdital,conforme
AnexoVI,contendo cronograma simplificado dasdatas.
IV-Osrecursosdeverãoserapresentadosemformuláriopróprio,conformemodeloconstantedo
AnexoIIdeste Edital.
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X -HOMOLOGAÇÃO
10.1.Oresultadofinaldoprocessoseletivosimplificadoserá
homologadoatravésde
publicaçãono
MuraldaSecretariaMunicipalde
Agricultura
e
PescaesitedaPrefeituraMunicipalde
Lageswww.lages.sc.gov.br, ondeconstará a relação dos candidatos classificados, em ordem decrescente de
classificação, contendo onomedocandidato.
10.2AscontrataçõesserãorealizadaspeloRegimeÚnicodosServidoresdoMunicípiodeLages
peloEstatuto,por tempodeterminado,eestritamente necessáriopara a consecução dasatividades.
10.3.Oscandidatosserãoconvocadosemobservância
conveniênciadaAdministração.

àordem

da

classificação,observadaa

10.4.O candidatoclassificadoeconvocadoparaassumir a vaga disponívelque não aceitara vaga
oferecida pelaAdministração Municipal decairádo direito ao preenchimento da mesma.
10.5.Ocandidatoclassificadoquenãoseapresentarnodiaehoráriodeterminado, perderá todosos direitos
sobreamesma.
10.6.Ocandidatoconvocadopara
contrataçãodeverá
seapresentarperanteoDepartamentode
RecursosHumanosdaPrefeituraMunicipaldeLages,noprazomáximode
doisdiasúteis,apósa
convocação,sob apenadaperdado direito ao preenchimento da vaga.
10.7. Ocandidatoque não comparecer nadataagendadapelaAdministração Públicaparaa realização
doexame médico admissional, decairádodireito ao preenchimento da vaga.
10.8.Na
admissãoocandidatodeveráapresentarosdocumentosexigidospeloDepartamentode
RecursosHumanos,sendoquea nãoapresentaçãodosmesmosimplicará na perdade todosos direitos
aopreenchimento davaga.
10.9. Listagemdeexamesnecessáriosaoexamedesaúdeocupacionalaserapresentadopelos candidatos
queassumirão vagado processo seletivo simplificado daSecretaria de Agricultura e Pesca/2017.
Paratodos os cargos:
- Hemograma completo.
- Glicemiajejum.
- EQU(exame qualitativo de urina).
- EPF (exame parasitológico de fezes).
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- Carteiradevacinas original atualizada comprovando: tétano/hepatite B/rubéola).
Para oscargos deCozinheiro(alémdos acimacitados)
- Radiografiacoluna lombo-sacra com laudo.
- Ultrassonografiabilateral de ombros e punhos com laudo.
- Eletrocardiograma(apartir de40 anos).
- Exame micológico deunhas.
Osexamesdeverãoter

sidorealizadosdentrodoprazomáximode

noventadiasatéa

datade

apresentaçãoàJunta MédicaOcupacional.
Os exames médicos serão eliminatórios, sendo consideradosinaptos os que não
apresentaremaptidãofísica

e/oumentalparaoexercíciodafunçãoparaaqualseinscreveram,

podendoa

Junta Médica OcupacionaldoMunicípio,solicitar examesespecíficos, porexemplo: cardiológicos,
radiológicos e laboratoriais paramelhor avaliar as condições de saúdedo candidato.
10.10. As contratações serão realizadas mediante dotação orçamentária específica e prévia
autorização do Prefeito.
10.11.OvencimentodocontratadonaformadesteEditalseráidênticoaovencimentopercebido pelo
servidor efetivo em início de carreira de mesma categoria, conformeAnexoIII.
10.12.Aplica-seaocontratadonostermosdesteEditalodispostonalegislaçãodomunicípiode
Lages aplicável aosservidores públicos municipal, ou que couber, concernente à Lei Complementar
nº 497/2017.
10.13. O contratado nos termos deste Edital não poderá:
I -receber atribuições, funções ou encargos não previstos no respectivo contrato;
II-sernomeadooudesignado,aindaqueatítuloprecárioouemsubstituição,paraoexercíciode cargoem
comissão ou função deconfiança;
III-sernovamente contratado com base no mesmo processo seletivo que originou a sua contratação.
10.14.Ainobservânciadodispostonoitem10.13importaránarescisãodocontrato,semprejuízo da
responsabilidadeadministrativadas autoridades envolvidas na transgressão.
10.15.Asinfraçõesdisciplinaresatribuídasaocontratadoportempodeterminadoserãoapuradas mediante
ProcessoAdministrativo Disciplinar, assegurado o contraditório eampladefesa.
10.16. O contrato firmado de acordocom este Edital extinguir-se-á:
I– pelo término contratual;
II-por iniciativadocontratado;
III-quandoocontratadoincorrereminfraçãodisciplinarpunívelcomdemissãoobservandoa
ampladefesaeocontraditório.
10.18.Ainobservânciadodispostonoitem10.16(I,IIeIII)implicaránaproibiçãodocontratado
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departicipardenovoProcessoSeletivoPúblicoSimplificadodoMunicípiodeLagespeloperíodo de2 (dois)
anos, contadodadata do encerramentodo contrato.
10.19.O tempode serviçopúblicoobjetode contrataçãopor tempodeterminadoserácomputada na forma
prevista emLei,observada a legislação relativa aoRegime Geralda Previdência Social- RGPS.
10.20.AassinaturadafichadeinscriçãodesteEditalvalerácomoaceitaçãotácitadasnormasdo
Processo Seletivo Público Simplificado.
10.21.Oscandidatosclassificadosserãochamadosàmedida que surgiranecessidade e lotadosa critério
da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca.
10.22.Nãoseráfornecidoaocandidatoqualquerdocumentode
classificação.

caráter

individualcomprobatóriode

10.23.Aclassificação docandidato no Processo Seletivo Público Simplificado não implicadireito a
contratação,cabendo ao Município, exclusivamente, a decisão quanto à conveniência e oportunidade
as convocações paraprovimento dasdemandas verificadas.
10.24.EsteprocessoSeletivo Público Simplificado,terá validade até a data de 31/12/2017,acontarda
data de suahomologação.
10.25.A
inexatidãodeinformaçõese/ouirregularidadesdedocumentos,aindaqueverificadas
posteriormente acontrataçãodocandidatona insubsistência da inscriçãono Processo Seletivo
PúblicoSimplificadopoderãolevarasuanulidadeeconsequenterescisãounilateralporparte do Município,
sem prejuízodas cominações legais aplicáveis.
10.26.OscandidatosclassificadosdeverãomanteratualizadosseusendereçosjuntoaoMunicípio
(SecretariaMunicipalde Agricultura e Pesca)responsabilizando-sepelosprejuízosque por ventura
vieremater em decorrência da não atualização, inclusive os que levarem a compreensão desua
desistência tácita.
10.27.Asimples efetuação dainscrição nãogera qualquerdireito aocandidato.
10.28.OscasosomissosserãoresolvidospelaComissãoEspecialdeProcessoSeletivoPúblico
Simplificado,designadapeloPrefeitoMunicipal,pelaPortariaNº926/2017, conforme o caso.
10.29. Não poderão ser contratados os interessados que:
I-ForamdemitidosouexoneradosemrazãodeProcesso
anos a contar dapublicação deste Edital.

AdministrativoDisciplinarnosúltimos2

(dois)

10.31.IntegramesseEdital os seguintesanexos:
a)AnexoI–FichadeInscriçãoeComprovante deInscrição;
b)AnexoII–FormulárioparaRecurso;
c)AnexoIII–Cargo,Escolaridade/Pré-Requisitos,cargahoráriadetrabalho,vencimentoenúmero
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devagas;
d)AnexoIV–Atribuições dos Cargos;
e)AnexoV– Critérios paraPontuação Currículo;
f)AnexoVI– Cronograma deExecução das etapas do Processo Seletivo.
10.32. Este Edital entraem vigornadata desuapublicação.

Lages SC, 30deagosto de2017.

Osvaldo Uncini
SecretárioMunicipal de Agricultura e
Pesca

Antonio Cesar Alves de Arruda
Secretário da Administração
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ANEXOI
Ficha de Inscrição doProcesso Seletivo Público Simplificado para Contratação Temporária de
Profissionaispara SecretariaMunicipaldeAgricultura e Pesca,conformeEDITALN°007/2017
1. Nomecompleto:
2. RGnº:

3. CPF:

4. Data de Nascimento:/_/
5. Endereço:
6. Número:

7. Complemento:

8. Bairro: 9. CEP:10. Município:
11.Fone:residencial() recado ()celular(

)

12. CargoPretendido:
EnsinoFundamental eAlfabetizado
Cozinheiro( )
Carpinteiro(

)

Ajudante de Serviços Gerais ( )
Operador de Máquinas Pesadas ( )
Operador de Máquinas Leves (

)

Mecânico de Manutenção de Veículos (

)

Observação:Ocandidatopoderápreencherapenasumaopção,ouseja,poderáinscrever-seemapenasumadas vagas.

Ao assinare entregarestafichadeinscrição naSecretaria Municipalde Agricultura e Pesca, declaro que
ACEITOasnormasdefinidasno Edital.

Lages– SC, de

de2017.

Assinaturado Candidato
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Protocolo ProcessoSeletivo Público Simplificadopara Contratação Temporária de
Profissionais para Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca, conforme
EDITALN° 007/2017.
Candidato:
InscriçãoNº:

Cargo:

Lages(SC) ___de______________de 2017.

__________________________________
AssinaturaeCarimbodo Servidor
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ANEXO II
FORMULÁRIO PARARECURSO
FORMULÁRIO PARARECURSO
Nome:
CargoPretendido:
A(o)Presidente daComissão Executora:
Comocandidato(a)ao ProcessoSeletivoPúblicoSimplificadoparaContrataçãoTemporáriade
ProfissionaisparaSecretariaMunicipaldeAgricultura e Pesca,conformeEDITALN°
007/2017SMAP/PML,solicitoarevisãodeminhapontuaçãonaAvaliaçãoCurricular,sobos
seguintesargumentos:
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Lages(SC), de_de2017.

Assinaturado candidato
Atenção:
1. Preencher o recursocom letralegível
2.Apresentarargumentações claras e concisas.
3. Preencher o recursoem 02 (duas) vias, das quais 01 (uma) será retidaeoutrapermanecerá com o
candidato devidamente protocolado.
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ANEXO III
CARGOS, REQUISITOSPARAPROVIMENTO, VAGAS, VENCIMENTOSE CARGA
HORÁRIASEMANAL
CARGOSCOMEXIGÊNCIA DE CURSODE ENSINO FUNDAMENTAL E
ALFABETIZADO
Vencimento
Cargo
Ajudante de
serviços gerais
Carpinteiro
Operador de
máquina pesada

Requisitos

Vagas

Ref. agosto/17

Carga horária

Alfabetizado.

10

R$ 1.012,96

40 horas

Alfabetizado.

3

R$ 1.036,48

40 horas

6

R$ 1.588,15

40 horas

Ensino fundamental.
CNH “C”.

Operador de
máquina leve

Alfabetizado.

2

R$ 1.036,48

40 horas

Cozinheiro

Alfabetizado.

3

R$ 1.036,48

40 horas

Mecânico de
manutenção de
veículos

Alfabetizado.

3

R$ 1.253,80

40 horas

ANEXO IV
ATRIBUIÇÕESDOSCARGOS
Carpinteiro
Montar ereparar peçasde madeira,utilizando ferramentas;confeccionar conjuntosoupeçasde
madeiras;construirandaimeseproteção demadeiraeestruturasde madeira;montarportas, esquadrias e
construção de pontes; realizar seleçãode materiais reutilizáveis,armazenamentode peçase
equipamentos; executar outrastarefasde mesma natureza ounívelde complexidade,associadasà sua
especialidade e ambiente funcional.
Cozinheiro
Desempenhar atividades de organização e supervisão dos serviços de cozinha no Interior, em locais
de refeições, que, dependendo da localidade no Interior (Lambedor, Cadeados, Coxilha Rica,
Morrinhos, Santa Terezinha, Macacos, Índios, Rancho de Tábuas), se dará no salão da Igreja ou
alojamento; apoiar no planejamento de cardápios e elaboração do pré-preparo, o preparo e a
finalização e na triagem de validação do armazenamento de alimentos, observando métodos de
cozimento e padrões de qualidade nos alimentos, considerando os usuários e suas necessidades;
trabalhar seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente e às
pessoas e, no desempenho das atividades, utilizar-se de capacidades comunicativas; executar outras
tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade, associadas à especialidade e ambiente
funcional.
Ajudante de serviços gerais
Efetuar, no Interior,serviços braçais, desentupir bueiros, roçar, executar carga e descarga, auxiliar
capinagem, podas de árvores, abrir valas, executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de
complexidade associadas à sua especialidade e ambiente funcional. Resta salientar a necessidade de
residir no Interior, mais especificamente na comunidade em que irá realizar o serviço devido a
dificuldade e custo de transporte.
Operador de máquinas pesadas
Operar máquinas pesadas no Interior tais como: trator, rolo-compressor, patrola, retroescavadeira e
outras, engatando implementos, operando equipamentos na execução de aterros, drenagens,
acabamento em pavimentos; zelar pela conservação e manutenção da máquina; executar outras
tarefas da mesma natureza ou nível de complexidade associadas à sua especialidade e ambiente
funcional.
Operador de máquinas leves
Preparar, ajustar e operar no Interior máquina roçadeira e motosserra, na execução de serviços de
corte e poda. Executar outras tarefas da mesma natureza ou nível de complexidade associadas à sua
especialidade e ambiente funcional.

Mecânico de manutenção de veículos
Elaboram planos de manutenção; realizam manutenções de motores, sistemas e partes de veículos
automotores; substituem peças, reparam e testam desempenho de componentes e sistemas de
veículos, assim como trabalhar com solda e tornearia. Trabalham em conformidade com normas e
procedimentos técnicos, de qualidade, de segurança e de preservação do meio ambiente.

ANEXO V
PONTUAÇÃO
CURRÍCULO
CARGOSCOMEXIGÊNCIA DE CURSODE ENSINO FUNDAMENTAL
E ALFABETIZADO

CARPINTEIRO
Atividades

Pontos

Experiência Profissionaldos últimos5 (cinco)anos
Experiênciadetrabalhonaáreadecarpinteiro,
devidamente comprovada.

0,5 pontos a cada06(seis) meses de trabalho.
Pontuação máximade03 (três)pontos.

* Refere-seasomamáximaobtidana atividade
*Todosositensdo
AnexoVdevemserdevidamentecomprovadoscomdocumentosoriginaise
cópiasdosmesmosnoatoda inscrição,a qualserá conferidacomosoriginais(devemconstar nos
documentos assinatura e nome doresponsável pela respectiva, bem comodata,locale carga
horária,em papel timbrado).

PONTUAÇÃO
CURRÍCULO
CARGOSCOMEXIGÊNCIA DE CURSODE ENSINO FUNDAMENTAL
E ALFABETIZADO

COZINHEIRO
Atividades

Pontos

Experiência Profissionaldos últimos5 (cinco)anos
Experiênciadetrabalhonaáreadecozinheiro,
devidamente comprovada.

0,5 pontos a cada06(seis) meses de trabalho.
Pontuação máximade03 (três)pontos.

* Refere-seasomamáximaobtidanaatividade
*Todosositensdo
AnexoVdevemserdevidamentecomprovadoscomdocumentosoriginaise
cópiasdosmesmosnoatoda inscrição,a qualserá conferidacomosoriginais(devemconstar nos
documentos assinatura e nome doresponsável pela respectiva, bem comodata,locale carga
horária,em papel timbrado).

PONTUAÇÃO
CURRÍCULO
CARGOSCOMEXIGÊNCIA DE CURSODE ENSINO FUNDAMENTAL
E ALFABETIZADO

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Atividades

Pontos

Experiência Profissionaldos últimos5 (cinco)anos
Experiênciadetrabalhonaáreademec. de manut. de 0,5 pontos a cada06(seis) meses de trabalho.
veículos, devidamente comprovada.
Pontuação máximade03 (três)pontos.
* Refere-seasomamáximaobtidana atividade
*Todosositensdo
AnexoVdevemserdevidamentecomprovadoscomdocumentosoriginaise
cópiasdosmesmosnoatoda inscrição,a qualserá conferidacomosoriginais(devemconstar nos
documentos assinatura e nome doresponsável pela respectiva, bem comodata,locale carga
horária,em papel timbrado).

PONTUAÇÃO
CURRÍCULO
CARGOSCOMEXIGÊNCIA DE CURSODE ENSINO FUNDAMENTAL
E ALFABETIZADO

OPERADOR DE MÁQUINA LEVE
Atividades

Pontos

Experiência Profissionaldos últimos5 (cinco)anos
Experiênciadetrabalhonaáreadeoperador de
máquina leve, devidamente comprovada.

0,5 pontos a cada06(seis) meses de trabalho.
Pontuação máximade03 (três)pontos.

* Refere-seasomamáximaobtidana atividade
*Todosositensdo
AnexoVdevemserdevidamentecomprovadoscomdocumentosoriginaise
cópiasdosmesmosnoatoda inscrição,a qualserá conferidacomosoriginais(devemconstar nos
documentos assinatura e nome doresponsável pela respectiva, bem comodata,locale carga
horária,em papel timbrado).

PONTUAÇÃO
CURRÍCULO
CARGOSCOMEXIGÊNCIA DE CURSODE ENSINO FUNDAMENTAL
E ALFABETIZADO

OPERADOR DE MÁQUINA PESADA
Atividades

Pontos

Experiência Profissionaldos últimos5 (cinco)anos
Experiênciadetrabalhonaáreadeoperador de
máquina pesada, devidamente comprovada.

0,5 pontos a cada06(seis) meses de trabalho.
Pontuação máximade03 (três)pontos.

* Refere-seasomamáximaobtidana atividade
*Todosositensdo
AnexoVdevemserdevidamentecomprovadoscomdocumentosoriginaise
cópiasdosmesmosnoatoda inscrição,a qualserá conferidacomosoriginais(devemconstar nos
documentos assinatura e nome doresponsável pela respectiva, bem comodata,locale carga
horária,em papel timbrado).

PONTUAÇÃO
CURRÍCULO
CARGOSCOMEXIGÊNCIA DE CURSODE ENSINO FUNDAMENTAL
E ALFABETIZADO

AJUDANTE DE SERVIÇOS GERAIS
Atividades

Pontos

Experiência Profissionaldos últimos5 (cinco)anos
Experiênciadetrabalhonaáreadeajudante de
serviços gerais, devidamente comprovada.

0,5 pontos a cada06(seis) meses de trabalho.
Pontuação máximade03 (três)pontos.

* Refere-seasomamáximaobtidana atividade
*Todosositensdo
AnexoVdevemserdevidamentecomprovadoscomdocumentosoriginaise
cópiasdosmesmosnoatoda inscrição,a qualserá conferidacomosoriginais(devemconstar nos
documentos assinatura e nome doresponsável pela respectiva, bem comodata,locale carga
horária,em papel timbrado).

ANEXOVI
CRONOGRAMADE EXECUÇÃO DOPROCESSOSELETIVO PÚBLICO
SIMPLIFICADOPARACONTRATAÇÃOTEMPORÁRIADEPROFISSIONAISPARA
SECRETARIAMUNICIPALDEAGRICULTURA E PESCA

CALENDÁRIO
Inscrições e Entrega de
documentos

Resultadosdos candidatos
classificados

Provaprática

DATAS PREVISTAS
04 de setembro a 20de
setembro de 2017

SecretariaMunicipal de
Agricultura e Pesca

22desetembrode2017

Sitedo Município
www.lages.sc.gov.bre
Mural da
SecretariaMunicipal
Agricultura e Pesca

25desetembrode2017

A definir

Divulgação dos resultados

26 de setembro de 2017

Recurso

27desetembro de2017

Resultado final da seleção e
Homologação

LOCAL

28desetembro de2017

Sitedo Município
www.lages.sc.gov.bre
Mural da
SecretariaMunicipal de
Agricultura e Pesca
SecretariaMunicipal de
Agricultura e Pesca
Sitedo Município
www.lages.sc.gov.bre
Mural da
SecretariaMunicipal de
Agricultura e Pesca

