EDITAL 015/2020
ABRE

PROCESSO

SIMPLIFICADO
SORTEIO,

SELETIVO

003/2020,

PARA

MEDIANTE

CONTRATAÇÃO

TEMPORÁRIA DE GUARDA MUNICIPAL,
FARMACÊUTICO E NUTRICIONISTA.
CLEOMAR JOÃO SCANDOLARA, Prefeito Municipal de São Valentim/RS, no uso de
suas atribuições legais, considerando a necessidade emergencial por excepcional interesse público
no preenchimento de cargos para o andamento normal das Secretarias, por prazo determinado,
torna público, que no período entre os dias 05 a 14 de outubro de 2020, estarão abertas as inscrições
ao Processo Seletivo Simplificado, mediante sorteio, junto à Secretaria Municipal de
Administração, no horário das 8h 30min às 11h 30min, para a contratação temporária de servidores
para os seguintes cargos: 01 guarda municipal, 01 nutricionista e 01 farmacêutico, amparado nas
leis municipais n° 1.939/2003 e alterações, 2.244/2009 e alterações, 2.756/2019, 2.791/2020 e
2.792/2020.
CARGO

CARGA
HORARIA

VAGAS

REMUNERAÇÃO
R$
942,47
Adicional
Noturno e
Periculosidade

Guarda municipal

44h

01

Farmacêutico

20h

01

1.535,70

Nutricionista

20h

01

1.799,00

ESCOLARIDADE

2ª Série do Ensino
Fundamental

Nível Superior na
Área e Registro
Profissional
no
Órgão de Classe
Nível Superior na
Área e Registro
Profissional
no
Órgão de Classe

No momento da nomeação, deverão comprovar a habilitação técnica exigida para o cargo.
O Edital com a homologação das inscrições será publicado no dia 15 de outubro de 2020.

O Processo Seletivo será através de sorteio a ser realizado as 9h do dia 16 de outubro de
2020, no Centro Administrativo Municipal em razão da COVID-19.
O Edital de resultado será publicado em 16 de outubro de 2020.
Os locais de trabalho e os turnos de atividades serão definidos pelas respectivas Secretarias,
conforme as necessidades.
Caso o aprovado não queira assumir, será automaticamente desclassificado, chamando-se
o próximo classificado.
As inscrições serão gratuitas, podendo ser realizada através de instrumento procuratório
com firma reconhecida.

São Valentim, 02 de outubro de 2020.

CLEOMAR JOÃO SCANDOLARA
Prefeito de São Valentim

