ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ
SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

EDITAL Nº 004/2019
PROCESSO SELETIVO Nº 002/2019
Abre inscrições e define normas para o Processo Seletivo
Simplificado, destinado à admissão de pessoal em Caráter
Temporário e Cadastro Reserva para atender o quadro de
funcionários da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência
Social.

O Município de Camboriú, representado pelo Excelentíssimo Prefeito, Senhor Élcio Rogério
Kuhnen, através da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social, representada pela
Senhora Andréia de Souza Machado, no uso de suas atribuições legais, tornam pública a abertura
das inscrições nos dias 20 a 24 de maio de 2019, das 12h às 18h, para o Processo Seletivo
Simplificado destinado a admissão de pessoal em Caráter temporário e Cadastro Reserva com a
finalidade de garantir a execução das atividades administrativas e operacionais, do (s) seguinte (s)
profissional (is): Assistente Social, Vigia e Recepcionista.
As normas estabelecidas neste edital serão regidas pelos Art. 24° e 25° da Lei de n° 2.270 de
2011 e pelos Art. 14° e 15° da Lei Complementar de n° 04 de 2006.

1

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 O processo seletivo nº 002/2019/SDAS regulamentado pelo presente Edital destina-se a
seleção de Candidatos e formação de Cadastro Reserva (CR) para provimento de vagas que
surgirem dentro do seu prazo de validade, de acordo com os cargos elencados item 4 deste
instrumento.
1.2 O referido certame reger-se-á pelas disposições expressas no presente edital, bem como na
legislação vigente.
1.3 A contratação dos candidatos classificados, nos termos deste edital, será por tempo
determinado, tendo como prazo de 01 (um) ano, contado a partir da data de publicação da
homologação final, podendo, a critério da administração, ser prorrogado uma única vez, por igual
período.
1.4 A aprovação e classificação do presente processo seletivo, não criam direito a contratação que
será realizada na medida das necessidades do Município e disponibilidades orçamentárias.
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1.5 Os candidatos aprovados deverão possuir no ato da contratação todos os requisitos exigidos
para o cargo disputado.
1.6 Este edital, seus resultados e demais comunicações relacionado ao presente processo seletivo
serão publicados no Paço Municipal, na sede da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência
Social e no endereço eletrônico (www.cidadedecamboriu.sc.gov.br.)

2 DA COMISSÃO DO PROCESSO SELETIVO
2.1. A comissão do processo seletivo será designada através de portaria própria para este fim.
2.2 A comissão desenvolverá suas atividades na Secretaria Municipal de Desenvolvimento e
Assistência Social e contará com um servidor para secretariar e coordenar os trabalhos.

3 DOS REQUISITOS PARA A FUNÇÃO
3.1 Nacionalidade brasileira;
3.2 Idade mínima de 18 (dezoito) anos;
3.3 Quitações com as obrigações militar e eleitoral;
3.4 Habilitação para a função (conforme item 4 deste Edital);
3.5 Não possuir acumulação proibida de cargo, emprego ou função pública, conforme prevê a
Constituição Federal;
3.6 Não estar em licença, ainda que não remunerada, de cargo, função ou emprego público que
exerça na administração direta ou indireta da União, Estados, Distrito Federal e Municípios;
3.7 No ato da inscrição, não serão solicitados comprovantes das exigências contidas nos subitens
anteriores. No entanto, o candidato que não as satisfaça no ato da contratação, mesmo tendo sido
aprovado, será automaticamente eliminado deste Processo Seletivo;
3.8 Conhecer e estar de acordo com as exigências contidas neste edital.

4 DAS VAGAS, CARGOS, CARGA HORÁRIA e REMUNERAÇÃO OBJETO DO PRESENTE
PROCESSO SELETIVO
4.1. São oferecidas vagas para os cargos, com carga horária e remuneração conforme
estabelecido no quadro abaixo, sendo as chamadas de acordo com a necessidade e interesse
público.

CARGO

Nº DE VAGAS

CARGA

ESCOLARIDADE

SALARIO BASE

HORÁRIA
Assistente
Social

CR

40h/s

Portador de diploma de ensino
superior com registro no órgão R$ 1.735,68
competente
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Recepcionista 01 + CR

40h/s

Alfabetizado

ou

ensino R$ 1.065,00

fundamental completo
Vigia

03 + CR

40h/s

Alfabetizado

ou

ensino R$ 1.065,00

fundamental completo

4.2 As atribuições das funções constam no ANEXO I, deste edital.

5 DOS VENCIMENTOS
5.1 Os vencimentos dos cargos de que trata o presente edital, referem-se aos percebidos no ano
de 2019, podendo ser alterados na forma da lei.

6 DO PROCESSO DE INSCRIÇÃO
6.1 Para participar do presente processo seletivo o candidato deverá pessoalmente inscrever-se e
seguir estritamente as normas deste Edital.
6.2 A inscrição será efetuada na Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social, situada a
Rua Presidente Costa e Silva, nº 329, Centro – Camboriú/SC, nos horários e dias úteis de 20 a 24
de maio de 2019, das 12h às 18h.
6.3 É vedada a inscrição adicional, extemporânea, via postal, via fax, ou por qualquer outra via
não especificada neste Edital.
6.4 No ato da inscrição o candidato deverá apresentar:
a) Ficha de Inscrição devidamente preenchida e assinada à mão, conforme modelo constante
no Anexo IV deste edital;
b) Fotocópia original de identidade contendo número e CPF.
6.5 No ato da inscrição o candidato deverá preencher e assinar a ficha de inscrição constante no
Anexo IV deste edital, assumindo conhecer e estar de acordo com as exigências contidas no
presente edital.
6.6 As informações prestadas no requerimento de inscrição não poderão ser alteradas, exceto a
eventual mudança de endereço.
6.7 A assinatura da Ficha de Inscrição pelo candidato implicará na declaração da satisfação das
exigências do item 3 deste edital
6.8 As informações prestadas na ficha de inscrição são de inteira responsabilidade do candidato,
sem prejuízo do direito de exclusão do Processo aquele que a preencher com dados incorretos ou
rasurados, bem como aquele que prestar informações inverídicas, ainda que o fato seja
constatado posteriormente.
6.9 A inscrição implicará na completa ciência e tácita aceitação das normas e condições
estabelecidas neste Edital, sobre as quais não se poderá alegar desconhecimento.
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6.10 As inscrições que preencherem todas as condições deste Edital serão homologadas pela
Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social, da qual se dará conhecimento por meio de
edital

divulgado

no

mural

do

Paço

Municipal,

no

site

da

Prefeitura

(www.cidadedecamboriu.sc.gov.br) e na Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social.

6.11 No dia 27 de maio de 2019, as inscrições serão publicadas no Paço Municipal, no site da
prefeitura e na Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social em ordem alfabética.
6.12 O candidato terá 02 (dois) dias úteis, 28 e 29 de maio de 2019, para solicitar recurso, através
de requerimento encaminhado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social,
conforme ANEXO III, devidamente instruído e protocolado na Secretaria Municipal de
Desenvolvimento e Assistência Social. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assistência
Social, através da Comissão Especial de Processo Seletivo, quando for o caso, fará os
procedimentos de correção e divulgará o resultado no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis. Findo
o prazo de recurso, as inscrições serão automaticamente homologadas, dando início ao processo
de seleção.

7 DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS
7.1 Ao candidato portador de necessidade especial é assegurado o direito de inscrever-se neste
Processo Seletivo.
7.2 Serão reservadas 5% (cinco por cento) das vagas aos portadores de necessidades especiais,
nos termos do § 1º do artigo 37 do Decreto 3.298/99.
7.3 Serão consideradas somente aquelas conceituadas na medicina especializada, de acordo com
os padrões mundialmente estabelecidos, e que se enquadrarem nas categorias descritas no art. 4º
do Decreto Federal nº 3.298/99 e Lei Estadual 12.870/04.
7.4 O candidato portador de deficiência participará deste processo seletivo em igualdade de
condições aos demais candidatos.
7.5 O candidato portador de deficiência deverá entregar, para concorrer às vagas reservadas,
pessoalmente, até às 18 horas do último dia de inscrições, nos locais e horários indicados neste
Edital, o seguinte documento:
a) Laudo médico original especificando a respectiva deficiência e a declaração de que ela não
impede ao candidato o exercício do cargo, conforme previsão legal.
7.6 O candidato que se declara no ato de inscrição como portador de necessidades especiais e
que não atender plenamente ao disposto terá sua inscrição indeferida como portador de
necessidades especiais e, se atender às demais exigências do Edital, homologada como
candidato não portador de necessidades especiais.
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7.7 As solicitações de condições especiais serão atendidas obedecendo a critérios de viabilidade e
de razoabilidade.

8 DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
8.1 O Processo Seletivo, objeto deste Edital, compreenderá as seguintes etapas:
a) Primeira Etapa: consistirá na análise de Títulos, na sua área de atuação e formação e Tempo
de Serviço, de caráter classificatório com peso 5,0;
b) Segunda Etapa: consistirá na realização de entrevista individual, por um Técnico da
Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social, de caráter classificatório com peso
5,0.
8.2 O Processo Seletivo, objeto deste Edital, compreenderá para todos os cargos os mesmos
critérios de seleção.

9

DA

AVALIAÇÃO

CURRICULAR

E

DE

TEMPO

DE

SERVIÇO

E

EXPERIENCIA

PROFISSIONAL.
9.1 A Avaliação curricular e de tempo de experiência profissional, parte integrante deste Processo
Seletivo, tem como finalidade aferir a habilidade e conhecimentos práticos dos candidatos para o
desempenho das atribuições do cargo pretendido, cujo caráter é classificatório.
9.2 Os documentos necessários para fins da análise curricular e de experiência profissional
deverão ser encaminhados à Comissão Organizadora do Processo Seletivo por ocasião da
realização da entrevista, ou seja, deverão ser apresentados na data e horário em que o
candidato for convocado para a realização da etapa descrita no item 11 do edital.
9.3 Os documentos apresentados deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitir a
identificação do candidato com clareza.
9.4 Somente serão aceitos documentos para fins de análise curricular e de experiência profissional
entregues no ato da realização da entrevista, sendo vedada a entrega posterior, bem como
desconsiderados os intempestivos.
9.5 A qualquer momento o candidato poderá ser convocado a apresentar os originais dos
documentos apresentados. Ocorrendo qualquer divergência entre o documento apresentado e o
original o candidato será excluído do certame, sem prejuízo das sanções legais cabíveis.
9.6 A análise curricular e de tempo de experiência será dividida em duas vertentes, quais sejam:
a) qualificação acima da habilitação mínima
b) experiência na área de atuação
9.7 A pontuação será da seguinte forma:
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PARA O CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL
Número

Nota

Título – Qualificação acima da Habilitação Pontuação

Maximo de Máxima

Mínima

Títulos

Certificado, Diploma ou histórico escolar de Curso
de Pós-Graduação, em nível de Especialização

1

1

2

1

na área do cargo pretendido
Certificado, Diploma ou histórico escolar de Curso
de Pós-Graduação, em nível de Mestrado na área
do cargo pretendido

PARA TODOS OS CARGOS:
Nota
Título – comprovação de experiência profissional e tempo de Pontuação

Máxima

serviço.
Abaixo de 3 (três) anos de efetivo serviço em atividade do cargo
pretendido

1

Acima de 10 (dez) anos de efetivo serviço em atividade do cargo
pretendido

2

10 DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE
a) Maior pontuação nos cursos e tempo de serviço;
b) Maior pontuação na entrevista;
c) Maior idade.

11 DA ENTREVISTA
11.1. A entrevista, parte integrante deste Processo Seletivo, tem como finalidade aferir o perfil do
candidato para o desempenho das atribuições do cargo, cujo caráter é classificatório.
11.2. Os candidatos serão submetidos a uma entrevista individual, de caráter classificatório,
contendo peso 5.0.
11.3. A entrevista será realizada por Equipe Técnica conforme cronograma estabelecido pela
Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social.
11.4. A entrevista será realizada na Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social
de Camboriú, situada na Rua Presidente Costa e Silva, n° 329, Centro, Camboriú, SC, nos dias 03
e 04 de junho, a partir das 12h30m, por ordem de chegada.
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11.5 Para a entrada na sala de entrevista, o candidato deverá se apresentar com 30 (trinta)
minutos de antecedência, portando documento de Identidade Oficial (RG, CNH, ou identidade
profissional válida em todo território nacional) que possua foto e esteja em prefeitas condições de
permitir, com clareza, a identificação do candidato.
11.6 O candidato deverá na ocasião da entrevista assinar a lista de presença, sob pena de ser
considerado ausente e eliminado do Processo Seletivo.
11.7 Enquanto perdurar a entrevista é vedado aos candidatos ausentarem ou abandonarem a sala
de sua realização.
11.8 Será atribuído o conceito ÓTIMO, BOM, SATISFATÓRIO, REGULAR E RUIM, conforme o
entendimento doa avaliadores. Os conceitos serão posteriormente transformados em escala
numérica, atribuindo-se peso 5 (cinco) para o conceito ÓTIMO, 4 (quatro) para o conceito BOM, 3
(três) para o conceito SATISFATÓRIO, 2 para o conceito REGULAR e 1 para o conceito RUIM
11.9 Os conceitos serão registrados em formulário próprio e de uso exclusivo da comissão.

12 - CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO:
PERIODO DE INSCRIÇÃO

20 a 24 de maio 2019

PUBLICAÇÃO DAS INSCRIÇÕES

27 de maio 2019

PRAZO PARA RECURSO - INSCRIÇÕES

28 a 29 de maio de 2019

INSCRIÇÕES DEFERIDAS APÓS O RECURSO

30 de maio 2019

ENTREVISTAS

03 e 04 de junho de 2019

RESULTADO

PRELIMINAR

DO

PROCESSO 05 de junho 2019

SELETIVO
PRAZO

PARA

RECURSO

–

AVALIAÇÃO

06 e 07 de junho de 2019

CURRICULAR E DE TEMPO DE EXPERIÊNCIA
PUBLICAÇÃO DO RESULTADO FINAL DAS 10 de junho de 2019. Divulgação do site
CLASSIFICAÇÕES

da Prefeitura, no Paço Municipal e no
Mural

da

Secretaria

de

Desenvolvimento e Assistência Social
13 DA PUBLICAÇÃO DO RESULTADO FINAL
13.1 O resultado final será publicado no Mural da Prefeitura Municipal de Camboriú, no site do
Município e na Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social. Os candidatos terão 02 (dois)
dias úteis, após a publicação do resultado final, para solicitar recurso desta etapa, devidamente
fundamentado, através de requerimento encaminhado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento
e Assistência Social, instruído e protocolado no referido órgão e, que se for o caso, fará os
procedimentos de correção e divulgará o resultado através dos locais já citados no prazo máximo
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de 02 (dois) dias úteis. Findo o prazo do recurso, este Processo Seletivo será homologado e
encerrado automaticamente.
13.2 Não serão reconhecidos os recursos interpostos fora dos prazos dispostos neste edital.

14 DA CONTRATAÇÃO
14.1 A contratação, obedecerá rigorosamente à ordem dos candidatos classificados, será feita na
medida das necessidades da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social.
14.2 O candidato a ser contratado após a chamada publicada, deverá comparecer no prazo
máximo de 03 (três) dias, na Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social, situada a Rua
Presidente Costa e Silva, 329, Centro, Camboriú/SC, com os documentos constantes no Anexo II.
14.3 O candidato após ser convocado e que não comparecer no endereço e horário determinado
ou não apresentar qualquer dos documentos citados no Anexo II será desclassificado para todos
os fins, sendo convocado o candidato seguinte na lista de classificação.
14.4 O candidato contratado estará em permanente avaliação. Caso seu desempenho não seja
satisfatório, o contrato poderá ser rescindido antes do término previsto.
14.5 Os candidatos não eliminados, excedentes às vagas atualmente existentes, serão mantidos
em cadastro de reserva e poderão ser convocados para contratação em função da disponibilidade
de vagas futuras, durante a validade do presente Processo Seletivo.

15 - DO FORO JUDICIAL
15.1 O foro para dirimir qualquer questão relacionada com o Processo Seletivo Simplificado
previsto neste Edital é o da Comarca de Camboriú, Estado de Santa Catarina.

16 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
16.1 A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na tácita aceitação das condições
estabelecidas no inteiro teor deste Edital e das instruções especificas, expedientes das quais não
poderá alegar desconhecimento.
16.2 Eventuais alterações na legislação municipal, relativas às normas inerentes aos Servidores
Públicos Municipais, com reflexo nas contratações de caráter temporário de excepcional interesse
público, serão automaticamente incorporadas a partir de sua vigência.
16.3 Este edital entra em vigor na data de sua publicação.
Camboriú, 13 de abril de 2019.

ELCIO ROGÉRIO KUHNEN
PREFEITO MUNICIPAL

ANDREIA DE SOUZA MACHADO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
E ASSISTÊNCIA SOCIAL
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ANEXO I - DAS ATRIBUIÇÕES DA FUNÇÃO:

ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS - ASSISTENTE SOCIAL
Descrição resumida: a) participar da elaboração do planejamento estratégico das atividades a
serem desenvolvidas; b) elaborar plano de ações integrado para o desenvolvimento de
atividades específicas na área social, c) realizar atendimento inicial dos casos de violência,
fazendo uma triagem e encaminhando aos especialistas do CREAS; d) desenvolver planilha
para controle de atendimentos, mantendo atualizado o cadastro e o registro realizado com
crianças, adolescentes, mulher e idoso vítimas de violência no Município; e) realizar visitas
domiciliares em famílias vítimas da violência no Município; f) elaborar laudos e pareceres
técnicos a respeito das famílias atendidas; g) prestar atendimento e orientação às famílias
vítimas de violência e vulnerabilidade social h) apresentar relatórios mensais de atendimento,
visitas e evolução das intervenções e dos projetos desenvolvidos; i) inserir as famílias e
adolescentes em programas de qualificação profissional e de geração de trabalho e renda; j)
fazer o acompanhamento permanente dos casos atendidos junto à rede de serviços; k) cumprir
rigorosamente o horário determinado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento e
Assistência Social para desempenhos das suas funções.

ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS VIGIA
a) executar a ronda diurna ou noturna nas dependências de edifícios e áreas adjacentes,
verificando-se portas, janelas, portões e outras vias de acesso estão fechados corretamente; b)
examinar as instalações hidráulicas e elétricas e constatar irregularidades, para possibilitar a
tomada de providências necessárias a fim de evitar roubos e prevenir incêndios e outros danos;
c) controlar a movimentação de pessoas, veículos e materiais; d)redigir memorando destinado
a pessoa ou órgão competente, informando-o das ocorrências de seu setor, para permitir a
tomada de providências adequadas a cada caso;e) registrar sua passagem pelos postos de
controle, acionando o relógio especial de ponto, para comprovar a regularidade de sua ronda; f)
atender os visitantes, identificando-os e encaminhando-os aos setores procurados.

ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS RECEPCIONISTA
Recepcionar membros da comunidade e visitantes procurando identificá-los, averiguando suas
pretensões para prestar-lhes informações e/ou encaminhá-los a pessoas ou setor procurados.
Atender chamadas telefônicas. Anotar recados. Prestar informações. Registrar as visitas
e os telefonemas recebidos. Auxiliar em pequenas tarefas de apoio administrativo.
recursos de informática.

Auxiliar

nas atividades

Utilizar

de ensino, pesquisa e extensão.
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Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao
ambiente organizacional. auxiliar nas solicitações de materiais e relatórios de bens móveis;
fazer o controle patrimonial de bens; executar pedidos de compras de material de consumo e
permanente para execução das atividades do setor; Receber, orientar e encaminhar o público;
controlar a entrada e saída de pessoas nos locais de trabalho, receber e transmitir mensagens
telefônicas e fax; receber, coletar e distribuir correspondência, documentos, mensagens,
encomendas, volumes e outros, interna e externamente; coletar assinaturas de documentos
diversos de acordo com as necessidades da unidade; receber e assinar recibo de material de
consumo,

correios,

reprografia

e

outros.

Utilizar

recursos

de

informática.

Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente
organizacional.
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ANEXO II
DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA CONTRATAÇÃO
Documentos a serem apresentados (cópias)
1. Comprovante de residência;
2. Nº de telefone residencial e celular;
3. RG;
4. CPF;
5. Comprovante de inscrição no conselho de classe, respectivo (quando couber);
6. Comprovante de nível de escolaridade exigido para o cargo (conforme Edital);
7. Certidão de casamento;
8. PIS/PASEP;
9. CTPS;
10. Título de eleitor;
11. Certificado de reservista (se masculino);
12. CNH (quando couber);
13. Autorização para depósito na conta supra;
14. Certidão nascimento de filhos menores.
Documentos originais a serem apresentados

1. Fotografia (3x4 Atualizada);
2. Certidão de quitação com as obrigações eleitorais e de estar em pleno gozo dos direitos políticos
(retirados via internet);
3. Certidão de Antecedentes Criminais da Justiça Estadual e Federal (retirados via internet).

Documentos originais entregues pela Secretaria no ato da contratação
1. Autorização de nomeação e ou solicitação de contratação;
2. Declaração de não ter sofrido, no exercício de função pública, as penalidades previstas no artigo
137 e seu parágrafo único da lei federal nº 8.112/90;
3. Declaração de não acumulação ilegal de cargo, função, emprego público ou percepção de
proventos;
4. Declaração de acumulação legal de cargo público, constando o cargo, carga horária, local de
trabalho;
5. Declaração de isento de Imposto de Renda;
6. Declaração de bens ou de não possuir bens.
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ANEXO III

MODELO DE IDENTIFICAÇÃO DO RECURSO

A COMISSÃO ORGANIZADORA DO PROCESSO SELETIVO Nº 002/2019:

Nome:________________________________________________________________
CPF:_________________________________ RG:____________________________
Endereço:_____________________________________________________________
Função a que concorre:_______________ Telefone para contato_________________
Número de Inscrição: __________________________

Motivo do recurso/Etapa:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Fundamentação e argumentação lógica:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Data:

/

/

Assinatura:_______________________________________________
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ANEXO IV

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORARIA
EDITAL Nº 002/2019 SDAS
Nº Ficha de Inscrição ________________
CARGO/FUNÇÃO A CONCORRER ________________________________________
Nome do Candidato______________________________________________________
RG:_________________Órgão Expedidor:__________CPF: _____________________
Data de Nascimento: ______/______/_______Nacionalidade:_____________________
Naturalidade: ______________________________
Título de Eleitor: ___________________ Zona: __________ Seção: _______________
Endereço:____________________________________________Nº _______________
Bairro:__________________ Município: ___________________________UF:_______
Escolaridade:____________________Telefone:_______________________________
E-mail: ________________________________________________________________
Data da Inscrição: _______/________/__________

Assinatura do Candidato:__________________________________________________
---------------------------------------------------------------PROTOCOLO DE RECEBIMENTO
(Comprovante da Inscrição)
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORARIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Recebi a Ficha de Inscrição nº ________/2019 do SDAS, conforme Edital nº 002/2019.
Camboriú/SC, _________ de _________________________________ de 2019.
Assinatura do Recebedor_________________________________________________
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