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EDITAL N.º 013/2021 DE 24 DE NOVEMBRO DE 2021 

 
 

ABRE INSCRIÇÕES E FIXA NORMAS PARA 

ALTERAÇÃO DE CARGA HORÁRIA – 

AMPLIAÇÃO TEMPORÁRIA - CONFORME 

ESTABELECE LEI COMPLEMENTAR Nº 

028/2015 

 
 

A Prefeita do Município de Zortéa, Estado de Santa Catarina, Sra. ROSANE 

ANTUNES PIRES INFELD, no uso de suas atribuições legais, tendo por base o disposto 

nos Artigos 30, 31, 32 e 33 da Lei Complementar nº 028/2015, de 21 de maio de 2015, 

resolve baixar normas para realização de alteração (ampliação temporária) da carga 

horária dos servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo, do quadro do 

Magistério Público Municipal, que será regido pelas normas fixadas neste Edital e demais 

disposições da legislação vigente. 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

1.1..A alteração temporária da carga horária destina-se aos servidores lotados nos cargos 

de provimento efetivo de Professor, desde que haja disponibilidade de vaga na rede 

municipal de ensino do Município de Zortéa/SC. 

 

1.2. De acordo com o art. 30 da Lei Complementar nº 028/2015, o professor ocupante de 

cargo de provimento efetivo, mesmo em estágio probatório, poderá alterar de forma 

temporária sua carga horária, na unidade escolar de atuação ou em outra, desde que haja 

compatibilidade de horário, até o limite máximo de 40 (quarenta) horas semanais, de 

acordo com a existência de vagas temporárias e de excepcional interesse público. 

 

1.3. As opções do candidato devem ser compatíveis com a carga horária de trabalho e 

habilitação do mesmo. 

 

1.4. Sendo assim, o presente edital trata-se de inscrição que demonstra a intenção do 

servidor em alterar temporariamente sua carga horária, estando condicionada à existência 

de vaga e não gerando a obrigatoriedade para a administração em ampliar a carga horária 

de todos os inscritos, caso não haja vaga. 

 

1.5. Para a ampliação temporária da carga horária será observada a ordem de classificação 

no certame, utilizando-se como critério o tempo de serviço público no Município de 

Zortéa/SC. 

 

2. DAS INSCRIÇÕES 

 

2.1. As inscrições serão realizadas no período de 29/11/2021 e 30/11/2021, na Secretaria 

Municipal de Educação, no horário das 8h30min as 11h30min e 14h as 17h, com 

apresentação da ficha de inscrição devidamente preenchida (Anexo I) . 
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2.2. A inscrição deverá ser efetuada pelo próprio candidato ou por procurador 

devidamente habilitado, com poderes específicos para representá-lo no ato da inscrição. 

 

2.3. No ato da inscrição o candidato deverá apresentar o formulário de inscrição 

preenchido corretamente e assinado, e a declaração de tempo de serviço no município  de 

Zortéa, expedido pelo Departamento Recursos Humanos e Certificado de Conclusão de 

Curso nas áreas em que é habilitado.  

 

2.4. Poderão inscrever-se os membros do Magistério Público Municipal, ocupantes de 

cargo de provimento efetivo, mesmo em período de estágio probatório, com carga horária 

de até 20 (vinte) horas semanais. 

 

2.5. Não poderão inscrever-se os membros do Magistério Público Municipal que 

estiverem na condição de Auxílio Doença, Readaptados, em Licença para Tratar de 

Assuntos Particulares e respondendo Processo Administrativo. 

 
 

3. DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 

 

3.1. A Administração Municipal publicará no dia 01 de dezembro de 2021, a homologação 

das inscrições e divulgação das inscrições indeferidas de todos os candidatos. 

 
3.2. O prazo para recurso contra indeferimento das inscrições (a partir da data da 
publicação) será de 02 (dois) dias úteis para encaminhar pedido de reconsideração. 

 

3.3. A Administração Municipal publicará no dia 06 de dezembro de 2021 a publicação 

do Edital de Homologação Final. 

 

3.4. O cronograma de datas e prazos estabelecidos neste Edital é uma previsão e poderá 

sofrer alterações, dependendo do número de recursos, de intempéries e por decisão da 

Administração Pública Municipal, sendo de responsabilidade do servidor acompanhar 

suas alterações através dos meios de divulgação do Edital. 

 
4. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

4.1. A ampliação temporária de carga horária dos servidores que tiveram suas inscrições 

deferidas neste Edital serão efetivadas conforme necessidade no decorrer do ano letivo de 

2022, não devendo ultrapassar o mês de dezembro de 2022.  

 
4.2. De acordo com o Art. 33 da Lei Complementar nº 028/2015, são condições 

imprescindíveis à alteração da carga horária temporária, de que o servidor se encontre, no 

momento da alteração, no exercício das atribuições do cargo de professor regente de sala; 

e esteja em plena aptidão física e mental do servidor, atestadas pela junta médica oficial 

do Município, ou equivalente.  

4.2.1. A concessão de licença de qualquer finalidade é causa de perda do direito a carga 

horária resultante da alteração. 
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4.3. O pedido de alteração de carga horária através da inscrição importará na aceitação 

das normas deste Edital. 

4.4. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Especial nomeada para a condução 

do presente Edital, respeitada a Legislação vigente. 

 

 

 
Zortéa, SC, em 24 de novembro de 2021. 

 

 

 

 

 

 

               ROSANE ANTUNES PIRES INFELD 
Prefeita Municipal 

 

 

 

 

 

            EDSON ANTONIO CALIARI MORO 
Secretário Municipal de Administração e Finanças 

 

 

 

 

               CÁSSIA REGINA ROMANI 
Secretária Municipal de Educação 
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ANEXO I 

INSCRIÇÃO 

 

Nome:       

RG nº:        

Endereço:    Nº:  Bairro:   

Município:    Estado:    

Tel./Cel.  Email:        

 

Informações complementares: 

Declaração de acúmulo de cargo: 
 

( ) Não acúmulo de cargo ( ) Acúmulo de cargo/função 

 
   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ZORTÉA SC,  de  de  . 

 

 

 

______________________ 

Assinatura 

 

 

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO DA 

INSCRIÇÃO 

 

Data:  / /  

Assinatura:      

Nº Inscrição: 

 

Prefeitura Municipal de Zortéa SC 

Data:  / / . 

( )Deferido ( )Indeferido 

Secretaria Municipal de Educação 

 

Instituição: 

Local: 

Cargo/Carga horária: 
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