
EDITAL Nº 03/2021 - PROCESSO SELETIVO Nº 001/2021

Retifica o Edital 01/2021 do Processo Seletivo
001/2021 do Município de Rio do Campo - SC

O Município de Rio do Campo, Estado de Santa Catarina, por seu Prefeito Municipal, o Senhor Vidal Balak, no uso de
suas atribuiçoees legais, torna pulblico a retificaçaeo do Edital nº 01/2021, que trata do Processo Seletivo nº 001/2021 nos
seguintes termos:

1. Altera o subitem 1.1.:

Onde lê-se:

1.1. O  processo  de  seleçaeo  destina-se  a s seleçaeo  e  habilitaçaeo  de  candidatos  e  formaçaeo  de  cadastro  reserva  para
contrataçaeo temporalria durante o exercícilcio de 2021, sob o regime jurícildico administrativo, com vícilnculo previdencialrio
junto ao regime geral, para o exercícilcio das atribuiçoees.”

Leia-se:

1.1.  O  processo  de  seleçaeo  destina-se  a s seleçaeo  e  habilitaçaeo  de  candidatos  e  formaçaeo  de  cadastro  reserva  para
contrataçaeo temporalria para trabalho presencial durante o exercícilcio de 2021, sob o regime jurícildico administrativo, com
vícilnculo previdencialrio junto ao regime geral, para o exercícilcio das atribuiçoees.

2. Incluem-se os subitens 1.1.1. e 7.1.3.:

1.1.1. Considerando o contingente atual  de agentes pulblicos (docentes e demais funçoees)  em teletrabalho/trabalho
remoto (naeo presencial) devido ao atendimento ass medidas de proteçaeo as saulde frente as pandemia do coronavícilrus, e
existente  a  necessidade  da  municipalidade  em  atender  ass  demandas  presenciais,  o  presente  Processo  Seletivo  se
destinara l exclusivamente a s contraçaeo para realizaçaeo de atividades na modalidade presencial.  E veda vedada, portanto, a
inserçaeo em regime de teletrabalho/trabalho remoto (naeo presencial), pelo qual, para fins do presente Processo Seletivo
e utilizando como orientador o Decreto Estadual n. 562, de 17 de abril de 2020 e alteraçoees, especificamente o artigo 13,
naeo poderaeo ser contratadas pessoas nas seguintes situaçoees:
I – que apresentam doenças respiratolrias croinicas, cardiopatias, diabetes, hipertensaeo ou outras afecçoees que deprimam
o sistema imunololgico;
II – com 60 anos ou mais;
III – gestantes;
IV – que coabitam com idosos que apresentam doenças croinicas;
V – outras situaçoees de risco, sendo aquelas determinadas pelos olrgaeos oficiais de saulde e vigilaincia sanitalria, que sejam
decorrentes do coronavícilrus que impossibilitem o trabalho presencial.
[...]
7.1.3.  Naeo  poderaeo ser  contratadas  as pessoas impossibilitadas de realizar  o trabalho presencialmente,  nos termos
dispostos no subitem 1.1.1.

3. Inclui-se a alícilnea hh” ao subitem 7.5.:

h) apresentar documento de olrgaeo oficial de saulde e vigilaincia sanitalria comprovando naeo se enquadrar nas situaçoees
elencadas pelo subitem 1.1.1.

Rio do Campo – SC, 02 de fevereiro de 2021. 

Vidal Balak
Prefeito Municipal

Eliane Semkowski Schörner
Presidente da Comissaeo do Processo Seletivo
Decreto nº 117/2021
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