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EDITAL DE CONVOCAÇÃO N º 05/2022 
 EDITAL Nº 07/2021 DE 17 DE SETEMBRO DE 2021 

 

 

CONVOCA APROVADO EM CHAMADA PÚBLICA PARA A 

CONTRATAÇÃO DE PESSOAL EM CARÁTER TEMPORÁRIO 

 

O Prefeito Municipal de Treze Tílias, Estado de Santa Catarina, no uso de 

suas atribuições legais e de acordo com o disposto no inciso VII e IX do 

artigo 66 da Lei Orgânica do Município de Treze Tílias, para efeito do que 

dispõe o inciso II do art. 13, também da Lei Orgânica Municipal, combinado 

com o inciso II do artigo 37 da Constituição Federal e, ainda em 

conformidade a Lei Complementar nº 038/2011, 039/2011, 040/2011 de 07 

de dezembro de 2011, 060/2013 e 019/2007. 

 

 

CONVOCA: 

 

 

Art. 1º - O servidor, a seguir especificado, aprovado em CHAMADA PÚBLICA, oriundo do Edital 

nº 07/2021 de 17 de setembro de 2021 e respectivo Decreto de Homologação nº 2.766/2021 de 30 

de setembro de 2021 para TOMAR POSSE NO SEU RESPECTIVO CARGO. 

 

 T.M.N.S ENFERMAGEM (ENFERMEIRA) 

BIANCA CAROLINA MARUNHAK 

 

Art. 2º - Nos termos do item 10.1, da Cláusula 10 – Da Convocação, do Edital nº 07/2021, o 

candidato terá 24 horas para confirmar se assumirá ou não a vaga e o prazo de 02 dias úteis após a 

sua confirmação para entrar em exercício.  

 

§1º. O candidato que no ato de sua convocação não desejar ocupar a vaga para a qual foi chamado, 

independente do motivo, deverá notificar por escrito o setor de Recursos Humanos desta Prefeitura 

expondo a sua decisão. 

§2º. Caso não comparecer no prazo estipulado pelo Edital de Convocação, ou estiver com a 

documentação faltante, será automaticamente eliminado/desclassificado do certame, prosseguindo-

se então com a chamada do próximo candidato aprovado. Não será possível a recolocação para o 

final da fila dos classificados. 

 

Art. 3º - Para a posse o candidato deverá apresentar os seguintes documentos: 
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 Fotocópia do CPF; 

 Fotocópia da identidade; 

 Fotocópia do título eleitoral e comprovante de votação do último pleito eleitoral; 

 Fotocópia da certidão de nascimento ou casamento; 

 Fotocópia da certidão de nascimento (somente dos filhos menores de 18 anos); 

 Carteira de motorista – CNH; 

 Quando se tratar de profissão regulamentada, apresentar registro de inscrição no respectivo órgão 
fiscalizador;  

 Estar habilitado profissionalmente, conforme requisitos mínimos do cargo 
(Escolaridade/Formação) estabelecidos no Anexo I do Edital nº 07/2021 de 17 de setembro 

  de 2021;  

 Anexar os títulos profissionais (caso tenha encaminhado para pontuação); 

 Foto 3x4; 

 Atestado médico admissional, emitido por Médico do Trabalho; 

 Fotocópia carteira de reservista (sexo masculino); 

 Carteira de trabalho; 

 Número de conta bancária pessoal junto ao Banco Sicredi; 

 Comprovante de residência; 

 Alvará de folha corrida judicial, fornecida pelo Fórum do domicílio do candidato; 

 Declaração negativa de não acumulação de cargos. Empregos ou funções públicas, vedados 

em lei; 

 Declaração de bens e fontes de renda; 

 

Art. 4º - A posse e o exercício dar-se-ão nas condições da legislação e regulamentos específicos 

vigentes. 

 

Art. 5º. A contratação se dará por tempo determinado, conforme disposto no item 1.3, da 

Cláusula 1 – Das Disposições Preliminares, do Edital nº 07/2021. 

 

 

Art. 6º - Ficam revogadas as disposições em contrário. 

 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Treze Tílias, 25 de janeiro de 2022. 

 

 

 

______________________ 

RUDI OHLWEILER 
PREFEITO MUNICIPAL  
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