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CHAMAMENTO PUBLICO N° 03/2021 

 
 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. VANDERLEI BONALDO, brasileiro, 
casado, inscrito no CPF sob nº. 043.822.729-80 e Carteira de Identidade nº. 4.188.341-
SESPDC/SC, residente e domiciliado na Rua São Luis n° 1422 nesta cidade de São Miguel da 
Boa Vista/SC e Comarca de Maravilha/SC, no uso de suas atribuições legais: 
 

 CONSIDERANDO as justificativas apresentadas pelo Secretario de Saúde; 
 CONSIDERANDO a aposentadoria de um dos motoristas da saúde neste ano;  
 CONSIDERANDO o cenário atual em que vivemos devido a pandemia do COVID-19, as 

demandas da secretaria, e a falta de motoristas habilitados para dirigir os carros da secretaria de 
saúde; 

 CONSIDERANDO que por ser uma secretaria que atua na linha de frente ao combate a 
pandemia, e que os motoristas estão em constante contato com pacientes em viagens para 
tratamento fora do município, e que mesmo utilizando os EPI e tendo todos os cuidados, já 
tivemos casos positivos de profissionais da área de saúde, e que por consequência os mesmos 
necessitam de afastamento, o que pode ocorrer com outros profissionais ainda futuramente, ou 
de necessitarem isolamento social, o que justifica a contratação emergencial e temporária, pelo 
período necessário de outro funcionário, levando-se em conta que a secretaria de saúde presta 
serviços essenciais e não pode parar por falta de efetivo; 

 Considerando que no ano de 2020, foram utilizados por vários meses os servidores da secretaria 
de educação, tendo em vista que aquela secretaria estava com as aulas presenciais suspensas, 
porém que neste ano retornaram de forma híbrida, sendo assim os servidores que eram 
utilizados na secretaria de saúde no ano passado para cobrir tais faltas de motoristas, estão 
lotados novamente em suas secretarias (educação), acarretando na deficiência de motoristas na 
secretaria de saúde; 

 Considerando a justificativa do Secretario de Saúde, o qual expõe a necessidade da abertura de 
chamamento, onde cita que a secretaria possui 9 veículos e apenas 04 motoristas, sendo 
impossível conduzir todos os veículos com motoristas habilitados pro cargo, cita ainda que todos 
tem direito a férias anuais, e que há necessidade dos veículos estarem rodando no município e 
fora dele também TFD ( Tratamento Fora do Domicilio), o que esta com dificuldades devido a 
falta de profissionais; 

 Considerando ainda a pandemia do COVID19, faz-se necessário a diminuição de passageiros 
por veículos, de modo a manter um distanciamento seguro dos pacientes, o que acarreta em 
mais viagens ou utilização de mais veículos para os transportes dos pacientes; 

 Considerando ainda o citado pelo secretario em sua justificativa, qualquer sintoma gripal deve 
ser tratado como suspeita do vírus, e o risco eminente de contaminação pelos profissionais que 
atuam na área de saúde, tendo em vista o contato com pessoas infectadas, o que leva a 
afastamentos do profissional, deixando a equipe vulnerável por falta de profissional. 
 

 Considerando as razões expostas: 
 
 CONVOCA os interessados em assumir contratação emergencial e temporária para suprir 

vaga, para o cargo de MOTORISTA DE VEICULOS LEVE, conforme atribuições, carga horária e 
vencimentos abaixo, que se apresentem do dia 09 a 23 de junho junto ao setor de Recursos Humanos 
da Prefeitura Municipal de São Miguel da Boa Vista/SC, endereço acima mencionado, com a Orientadora 
de RH do município, em horário de expediente, das 07:30 as 11:30 horas e das 13:00 as 17:00 horas, 
para protocolo de documentação obedecendo aos seguintes critérios:  

 
Art. 1º - Requisitos para todos os cargos: 
1 - Ter nacionalidade brasileira ou equivalente;  
2 - Idade mínima de 18 anos; 
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3 - Estar quite com as obrigações militares (sexo masculino) e eleitorais; 
4 - Habilitação e escolaridade exigida por Lei para o exercício do cargo; 
5 - Carga horária de 40 horas semanais; 
 
Art. 2º- Das Vagas, escolaridade, atribuições, vencimento e documentação necessária, 
convocação: 
 
a) MOTORISTA DE VEICULOS LEVE 
Escolaridade: Ensino Fundamental Completo 
Atribuições: 

 Dirigir veículos oficiais, transportando materiais e equipamentos; 
 Zelar pelo abastecimento, conservação e limpeza do veículo sob sua responsabilidade; 
 Efetuar pequenos reparos no veículo sob sua responsabilidade; 
 Comunicar ao chefe imediato a ocorrência de irregularidade ou avarias com a viatura sob sua 

responsabilidade; 
 Proceder o controle contínuo de consumo de combustível, lubrificantes e manutenção, em geral; 
  Proceder o mapeamento de viagens, identificando o usuário, tipos de carga, seu destino, 

quilometragem, horários de saída e chegada; 
 Auxiliar na carga e descarga do material ou equipamento; 
 Tratar os passageiros com respeito e urbanidade; 
 Manter atualizado o documento de habilitação profissional e de veículo; 
 Executar outras tarefas afins. 
 Recolher o veículo de sua responsabilidade à garagem ou local destinado quando concluída a 

jornada de trabalho, comunicando ao superior hierárquico qualquer defeito porventura existente; 
 Realizar com zelo e perícia os trabalhos que lhe forem confiados; 
 Utilizar e zelar pela manutenção e conservação, obrigatoriamente, os Equipamentos de Proteção 

Individual, na forma da legislação em vigor; 
 Desincumbir-se de outras atividades que lhe forem cometidas pelo superior hierárquico ou Chefe 

do Poder Executivo; 
 Desempenhar e cumprir as normas legais, em obediência à legislação em vigor. 
  

Remuneração: R$ 1.754,08 (Mil setecentos e cinquenta e quatro reais, e oito centavos) 
 
Documentação a ser apresentada para concorrer a vaga:  

a) Carteira de identidade; 
b) CPF; 
c) Título de eleitor e quitação eleitoral; 
d) Certificado de reservista (masculino); 
e) Comprovante de escolaridade; 
f) Carteira de habilitação categoria “B” ou superior; 
g) Declaração emitida por empresa ou cópia de carteira de trabalho, contratos ou outros 

documentos que comprovem o tempo de serviço na atividade de motorista de veículos leves (se 
o candidato tiver) para fins de desempate; 

h) Cursos na área concluídos no último ano (2020 até 31/05/2021, se o candidato tiver), apenas 
para critérios de desempate; 

i) Curso que autorize conduzir veículo de transporte de emergência (item obrigatório).  
 
OS DOCUMENTOS DEVERÃO SER ENTREGUES EM ENVELOPE LACRADO E IDENTIFICADO COM 
O NOME DO CANDIDATO E CARGO PRETENDIDO. 
 
Art. 3º PERÍODO DE CONTRATAÇÃO:  
3.1 - A contratação dos profissionais será temporária e emergencial, considerando a necessidade da 
Secretaria de Saúde, até a contratação de servidor através de Processo Seletivo ou concurso público a 
ser realizado neste ano de 2021.  
 Parágrafo primeiro: O candidato habilitado que for chamado para assumir a vaga deverá no ato 
da contratação apresentar os seguintes documentos (apenas quando da contratação):  
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RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA CONTRATAÇÃO – COPIAS. 

- CPF  
- Carteira de Identidade  
- Certidão de Nascimento/Casamento  
- Certidão de Nascimento dos Filhos até 21 (vinte e um) anos, dependentes. 
- CPF dos filhos 
- Título de Eleitor com o Comprovante da votação da última Eleição.   
- 1 Foto 3x4 Recente  
- Atestado Médico para trabalhar 
- Certificado do Ensino Fundamental, Médio, Superior ou cfe. o caso. 
- Registro no órgão competente que for definido pelo cargo (se for o caso) 
- Carteira de Motorista, 
- Comprovante do PIS/PASEP 
- Comprovante do CDI (D.Disp. Exercito) 
- Folha corrida Judicial - Deve ser tirado no site folha corrida criminal e civil. (Pesquisar no 

GOOGLE: Folha corrida TJSC). Cada um deve pesquisar dentro do Fórum que seu município 
faz parte. Exemplo: SMBV pertence ao Fórum de MH.  

- Declaração de Bens  
- Declaração do Banco c/ nº conta e agencia. 
- Declaração de não acumulação de cargo 
- Comprovante de residência 
- Certidão Negativa Municipal – Deve ser retirada junto ao Site da Prefeitura do seu MUNICÍPIO.  

Site da Prefeitura municipal de São Miguel da Boa vista – SC. Vai em CIDADÃO WEB, clica em: 
Certidão negativa do contribuinte, digita o seu CPF:..CONTINUAR, EMITIR 

 
Art.4º - PERÍODO DE INSCRIÇÃO:  
4.1 - O protocolo da documentação dos candidatos para contratação será do dia 09 a 23 de junho, com 
a Orientadora de RH do município, em sala anexa ao Centro Administrativo Municipal, cito a Rua São 
Luiz, nº. 210, centro, na cidade de São Miguel da Boa Vista/SC, em horário de expediente, das 07:30 as 
11:30 horas e das 13:00 as 17:00 horas. Caso não houver inscritos para alguma das vagas, a critério da 
administração poderá ser prorrogado o prazo de inscrições por mais 2 dias úteis, sendo publicado a 
despacho nos mesmos locais da publicação do edital. 
 Parágrafo Único  Qualquer cidadão poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar 
os termos do presente Edital por irregularidade, protocolizando o pedido até 02 (dois) dias úteis antes da 
data fixada para a abertura dos envelopes. 
 
Art. 5º-  - DA SESSÃO PÚBLICA PARA ABERTURA DOS ENVELOPES: 
5.1 - Não havendo impugnações e prorrogações, a sessão pública para abertura dos envelopes dos 
candidatos inscritos para as vagas será nos dias 24 de junho corrente ano, as 13:30 horas em sala 
anexa ao Centro Administrativo Municipal, sito a Rua São Luiz, nº. 210, centro, na cidade de São Miguel 
da Boa Vista/SC, e será realizada pela Comissão Especial designada pelo Decreto nº. 68/2021 para 
atuar na seleção dos candidatos as vagas do Chamamento Público 03/2021.   
5.2 - Logo após a abertura dos envelopes, análise dos documentos exigidos para cada cargo conforme 
exigido neste edital, os candidatos inscritos e que entregaram toda a documentação exigida para os 
cargos de MOTORISTA LEVE passarão por prova pratica a ser realizada no pátio do SMER do 
município, a ser aplicada pelo membro da Comissão Especial Lucimar Maximino Pedrotti, com o auxílio 
dos demais membros da comissão especial. 
 
Art. 6º - CRITÉRIOS DE SELEÇÃO:  
6.1 - Os documentos apresentados pelos candidatos serão analisados pela Comissão Especial, 
nomeada através do Decreto Municipal 68/2021, formada por membros capacitados lotados nas 
Secretarias Municipais do Município, observando a documentação exigida neste edital, e os critérios de 
desempate. 
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6.2 - Os candidatos que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a habilitação 
no presente chamamento ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido neste Edital, serão 
inabilitados; 
6.3 - Constatado o atendimento das exigências previstas pelo Edital, o candidato será declarado 
classificado para a vaga a qual se inscreveu, passando a mesma para a prova prática para o cargo de 
MOTORISTA LEVE, a ser realizada no pátio do SMER do município, a ser aplicada pelo membro da 
Comissão Especial Lucimar Maximino Pedrotti, com o auxílio dos demais membros da comissão 
especial. 
6.4 - Em caso de mais de um(a) candidato(a) habilitado para a vaga, para a classificação será observado 
os seguintes tópicos: 
I - Para os cargos de MOTORISTA DE VEICULOS LEVES; 
I.I - Serão computadas pontuações aos candidatos para a classificação, conforme a seguir: 

a) Pontuação da prova prática; 
b) Tempo de serviço na área: 

 de 0 a 5 anos = 0,50 ponto 
 de 5 anos ou mais = 1,0 ponto 

c) Cursos na área: 
 de 10 a 20 horas de cursos realizados conforme exigido no edital: 0,50 pontos. 
 Acima de 20 horas de cursos realizados conforme exigido no edital: 1,0 ponto. 

I.II - Serão somadas as pontuações dos candidatos conforme acima, no caso de empate serão seguidos 
os critérios abaixo para desempate. 

 Maior tempo de habilitação (carteira); 
 Maior número de filhos; 
 Maior idade; 
 Ordem cronológica de inscrição; 

I.III - Para a prova pratica serão observados os seguintes critérios para pontuação: 
 Condução/ operação do veículo; 
 Manutenção preventiva do veículo; 
 Obediência as Leis de transito; 

Parágrafo primeiro: A Comissão Especial elaborará os critérios para a aplicação da prova 
prática, sendo que o candidato fará a assinatura da mesma ao final, a comissão também designará os 
veículos a serem utilizados para a aplicação das provas. 

Parágrafo segundo: A contratação estará condicionada entrega dos documentos exigidos no 
Estatuto dos Servidores de São Miguel da Boa Vista/SC e 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 subsequente observando-se a ordem 
classificatória. 
6.5 - Da classificação final será lavrada ata pela comissão especial, com a relação dos classificados e a 
ordem de classificação dos candidatos de cada vaga em ordem decrescente. 
 
Art. 7º - DOS PRAZOS PARA RECURSO: 
7.1 - Ao final da sessão, após o resultado classificatório por vaga, qualquer candidato poderá interpor 
recursos contra o resultado final da classificação das vagas, em até no máximo 2 dias úteis, sendo o 
mesmo enviado à Comissão Especial, que terá o prazo de 24 horas para resposta ao recurso.  
7.2 - O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
7.3 - Os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados na Rua 
São Luiz 210 - Centro - São Miguel da Boa Vista/SC. 
7.4 - Improvidos os recursos, o Prefeito Municipal de São Miguel da Boa Vista/SC fará a homologação do 
resultado do Processo Seletivo Simplificado e decidirá quanto à contratação. 
7.5 - Não serão conhecidos os recursos interpostos após os prazos estabelecidos neste edital. 
 
Art. 8º. DA CONVOCAÇÃO: 
8.1 - Os candidatos convocados para admissão em caráter temporário terão o prazo improrrogável de 03 
(três) dias úteis, contados da data da publicação do Edital de Convocação, para se apresentarem junto 
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ao Setor de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal, a fim de cumprirem com todas as formalidades 
exigíveis para a concretização do ato.  
8.2 -  Ficam advertidos os candidatos de que, no caso de convocação, a admissão no cargo só lhes será 
deferida no caso de exibirem:  

a) A documentação comprobatória das condições previstas neste Edital acompanhada de 
fotocópia;  

b) Atestado de boa saúde física e mental a ser fornecido, por Médico ou Junta Médica do 
Município ou ainda, por esta designada, mediante exame médico, que comprove aptidão necessária para 
o exercício do cargo, bem como a compatibilidade para os casos de deficiência física;  

c) Cédula de Identidade;  
d) CPF em situação regular perante a Receita Federal;  
e) PIS/PASEP;  
f) Título de Eleitor e comprovante de votação da última eleição;  
g) Certificado de Quitação Militar (para os do sexo masculino); 
 h) Certidão de Nascimento dos filhos com até 18 anos;  
i) Certidão de Nascimento/Casamento ou Certidão de Óbito (do cônjuge quando for o caso de 

viúvo(a));  
j) Carteira de Trabalho;  
k) Diploma e/ou Certificado de conclusão do curso específico; 
l) Declaração de não acúmulo de cargo (conforme modelo disponibilizado pelo Setor de RH do 

Município), nos termos do art. 37 da Constituição Federal;  
m) Uma foto 3x4, recente;  
n) Declaração de bens;  

8.5 - A não apresentação dos documentos acima, por ocasião da admissão, implicará na impossibilidade 
de aproveitamento do candidato aprovado, anulando-se todos os atos e efeitos decorrentes da inscrição 
no Processo Seletivo. 

Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas do presente Edital, será competente o Foro 
da Comarca de Maravilha/SC, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado ou 
especial que possa ser. 

  
     São Miguel da Boa Vista/SC, 04 de junho de 2021. 

 
 

 
 

VANDERLEI BONALDO 
Prefeito Municipal 

 
 

MEMBROS DA COMISSÃO ESPECIAL 
 

___________________________________________ 
Nome: ____________________________________ 

 
___________________________________________ 
Nome: ____________________________________ 

 
___________________________________________ 
Nome: ____________________________________ 

 


