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CHAMAMENTO PÚBLICO N° 02/2018 

 O Município de São Miguel da Boa Vista/SC, pessoa jurídica de direito público interno, 
estabelecido na Rua São Luiz, 210, inscrito no CNPJ nº. 80.912.124/0001-82, representado neste ato 
pelo Prefeito Municipal o Sr. VILMAR SCHMAEDECKE, brasileiro, casado, residente e domiciliado na 
Linha Anta Gorda, s/n°, interior, neste Município, inscrito no CPF nº. 938.411.089-20, RG n°. 
3.299.783, no uso de suas atribuições legais CONVOCA os interessados em assumir contratação 
emergencial e temporária para os cargos de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, conforme 
atribuições, carga horária e vencimentos abaixo, que se apresentem junto ao setor de compras e 
licitações da Prefeitura Municipal de São Miguel da Boa Vista/SC, endereço acima mencionado, para 
protocolo de documentação obedecendo aos seguintes critérios:  

Requisitos: 

1 - Ter nacionalidade brasileira ou equivalente;  

2 - Estar quite com as obrigações eleitorais;  

3 - Estar quite com as obrigações militares (sexo masculino); 

4 - Ter no mínimo Ensino Fundamental completo; 

5 - Idade mínima de 18 anos;  

6 - Ter disponibilidade para cumprimento da carga horaria de 40 horas semanais. 

Vagas: 

a) AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 

Escolaridade: Ensino Fundamental 

Atribuições: 

 Zelar pela manutenção das instalações, mobiliários e equipamentos do Órgão; 
 Gerais 
 Executar trabalhos braçais; 
 Executar serviços de limpeza nas dependências internas e externas do Órgão, jardins, 

garagens e seus veículos; 
 Executar serviços auxiliares de limpeza, serviços e acondicionamento das peças e 

lubrificação das máquinas; 
 Manter em condições de funcionamento os equipamentos de proteção contra incêndios ou 

quaisquer outras relativas segurança do Órgão; 
 Executar serviços de copa, cozinha, com atendimento aos servidores e alunos; 
 Receber, protocolar e entregar correspondência interna e externa; 
 Requisitar material necessário aos serviços; 
 Processar cópia e encadernação de documentos; 
 Receber, orientar e encaminhar o público, informando sobre localização de pessoas ou 

dependências do Órgão; 
 Receber e transmitir mensagens; 
 Encarregar-se da abertura e fechamento das dependências do Órgão; 
 Encarregar-se da limpeza e polimento de veículos e máquinas; 
 Relatar as anormalidades verificadas; 
 Executar serviços de borracharia em geral; 
 Acompanhar o parque de máquinas e executar serviços auxiliares como: retirada de 

materiais, auxilio em roçadas; 
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 Executar trabalhos utilizando equipamentos e utensílios, como: lava-jato, 
pulverizador, engraxadeira, dentre outros; 

 Auxiliar no atendimento de telefone e transmitir ligações; 
 Auxiliar nos trabalhos de topografia, engenharia e outros serviços; 
 Demonstrar interesse e cumprir as determinações superiores; 
 Executar outras tarefas afins, de acordo com as necessidades peculiares do Órgão; 
 Desincumbir-se de outras atividades que lhe forem cometidas pelo superior hierárquico e 

Chefe do Poder Executivo; 
 Secretariar reuniões ou sessões, redigir e arquivar atas e outros documentos; 
 Utilizar e zelar pela manutenção e conservação, obrigatoriamente, os Equipamentos de 

Proteção Individual, na forma da legislação em vigor; 
 Realizar com zelo e perícia os trabalhos que lhe forem confiados; 
 Desempenhar e cumprir as normas legais, em obediência à legislação em vigor. 

Remuneração: R$ 1.174,81 (Mil cento e setenta e quatro reais, e oitenta e um centavos). 

Documentação: 

a) Carteira de identidade; 
b) CPF; 
c) Título de eleitor e quitação eleitoral; 
d) Certificado de reservista (masculino); 
e) Comprovante de escolaridade; 

 
Os documentos deverão ser entregues em envelope lacrado e identificado com o nome do candidato. 
 
Período de contratação: A contratação dos profissionais será temporária, - devido ao afastamento 
por problema de saúde dos titulares da função de Auxiliar de Serviços Gerais, - Até o retorno dos(as) 
titulares ao trabalho. 

Lotação: Em todos os setores da administração municipal. 

Período de inscrição: O protocolo da documentação dos candidatos para contratação será do dia 
03 de dezembro de 2018 até o dia 07 de dezembro de 2018, com o(a) responsável pelo Setor de 
Compras do Município, sito a Rua São Luiz, nº. 210, centro, na cidade de São Miguel da Boa 
Vista/SC. 

Critérios de seleção: O Perfil profissional será analisado por comissão formada por membros 
capacitados lotados nas Secretarias Municipais do Município, nomeadas pelo Prefeito Municipal, 
observando as documentações apresentadas.  

Em caso de mais de um(a) candidato(a) inscrito para a vaga, para a classificação será 
observado os seguintes tópicos: a) maior número de filhos; b) maior idade; e c) à ordem 
cronológica de inscrição.  

Parágrafo primeiro: A contratação estará condicionada ao atestado de aptidão física e 
mental para o exercício do cargo, expedido pela junta médica designada pela administração 
municipal. No caso de não aprovação pela junta médica, será convocado o candidato subseqüente 
observando-se a ordem classificatória. 

     São Miguel da Boa Vista/SC, 30 de novembro de 2018. 

 

 

Vilmar Schmaedecke 

Prefeito Municipal 


