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EDITAL DE PROCESSO DE SELEÇÃO DE RECREADORAS 
PERTENCENTES AO QUADRO DE PROFISSIONAIS DO MUNICÍPIO PARA 

AMPLIAÇÃO DE CARGA HORÁRIA Nº 03/2022, 
  
 
CELSO AUGUSTO VIEIRA, Prefeito Municipal de Presidente Nereu, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas e;  
 
CONSIDERANDO o art. 33 da Lei Complementar nº 11/2011 de 06 de março de 2011, que 
prevê a possibilidade de ampliação de carga horária de ocupantes de cargos de provimento 
efetivos no imperioso e excepcional interesse Público; 
 
CONSIDERANDO a necessidade temporária de reposição de profissionais ocupantes do 
cargo de Recreadora de forma emergencial; 
 
COMUNICA que se encontram abertas as inscrições para seleção de RECREADORAS 
pertencentes ao Quadro efetivo do Município, visando ampliação de carga horária, para suprir 
necessidade temporária e emergencial, conforme condições e regulamentos previstos abaixo: 
  
  
1 – DA INSCRIÇÃO 
  
1.1. A inscrição acontecerá no período de 16/05/2022 a 17/05/2022: 
  
Presencialmente, na Secretaria Municipal de Educação de Presidente Nereu, localizada à 
Rua Roberto Jungklaus, Anexo a Escola Municipal Jaime Gili, Centro, Presidente Nereu, SC, 
no horário das 8h às 11:30h; 
  
1.2. Na oportunidade o profissional interessado preencherá formulário próprio, e deverá 
apresentar cópias dos seguintes documentos: 
 

a. Identidade (RG); 
b. Certidão de Tempo de serviço na Rede Municipal de Ensino Municipal, fornecida pelo 

Setor de Recursos Humanos; 
  
1.3. Somente terá direito a ampliação de carga horária: 
  

a. Profissional em efetivo exercício em jornada parcial; 
b. Não houver incompatibilidade de horário, turma e turno; 
c. Não possuir mais do que 10 (dez) faltas injustificadas nos últimos trinta e seis meses, 

contados da publicação deste Edital; 
d. Não ter sofrido penalidades disciplinar resultante de processo administrativo nos 

últimos trinta e seis meses, contados da data de publicação do presente Edital. 
  
1.4. Serão critérios de classificação: 

a. Maior tempo de serviço na área de educação;  
b. O mais idoso. 

 
 
 
 
 



 
 
2 – DAS VAGAS 

  
2.1 - O presente Edital destina-se a ampliar a carga horaria, como segue: 
 

Cargo 
 

Vagas 

RECREADORA 02 
  
3 – DA VIGENCIA 
  
3.1.A ampliação de carga horária concedida pelo presente edital terá vigência máxima o dia 
31 de dezembro de 2022. 
  
  
4 – DA DIVULGAÇÃO E DO RECURSO 
  
4.1. A divulgação da listagem de classificação dar-se-á no dia 19 de maio de 2022 e serão 
fixadas na página oficial do município, através do site 
www.presidentenereu.atente.net/cidadao 
  
4.2. Os recursos contra a classificação deverão ser impetrados na Sede da Prefeitura de 
Presidente Nereu, setor de Recursos Humanos, localizada à Praça Leão Dehon, n. º .50, 
Centro, Presidente Nereu, SC. 
  
4.3.O prazo para recurso será de 1 (um) dia útil a partir da data da divulgação do processo de 
seleção. 
  
4.4. A Publicação da Classificação Final será no dia 20 de maio de 2022. 
  
  
 5 – DA REMUNERAÇÃO 
  
5.1. Com a ampliação da carga horária, o profissional selecionado terá seu salário base atual 
ampliado proporcionalmente ao acréscimo de 15 (quinze) horas semanais, totalizando a carga 
horária máxima de 40 (quarenta) horas semanais.  
 
6 – DISPOSIÇÕES FINAIS 
  
6.1. Não serão aceitas inscrições que não atendam as especificações do presente edital. 
  
6.2. São partes integrantes deste edital o anexo I; 
  
6.3. No ato da inscrição, o candidato aceita as condições estabelecidas neste edital; 
  
6.4. Revogam-se as disposições a contrário. 
  
 Presidente Nereu, 13 de maio de 2022. 
 
 
CELSO AUGUSTO VIEIRA 
Prefeito Municipal 

  



 
 

EDITAL DE PROCESSO DE SELEÇÃO DE RECREADORAS PERTENCENTES AO 
QUADRO DE PROFISSIONAIS DO MUNICÍPIO PARA AMPLIAÇÃO DE CARGA 

HORÁRIA Nº 03/2022, 

ANEXO I 

 

   

FICHA DE INSCRIÇÃO 

  

Nº DA INSCRIÇÃO: ___________/2022. 

  

Nome da Recreadora: _________________________________________________ 

 

Tempo de Serviço na Rede Municipal de Educação de Presidente Nereu: 

  

______Anos______Meses_____Dias. 

  

Idade:                                                                 

Contato telefônico: 

E-mail: 

 

   

 

 

___________________________________ 

Assinatura da Recreadora 

 

Presidente Nereu, _____/_____/2022. 

 

 

Responsável pela inscrição: _________________________ 
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