
 

ESTAD0 DE SANTA CATARINA                                          

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA 

 
EDITAL N° 077/2019 - RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 069/2019 

 

ALTERA DISPOSITIVOS DO EDITAL Nº 069/2019 - PROCESSO 

SELETIVO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS, EM CARÁTER 

TEMPORÁRIO, NO QUADRO DE PESSOAL NA ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA MUNICIPAL. 

 

EDEMILSON CANALE, Prefeito Municipal de Seara, Estado de Santa Catarina, no uso de suas 

atribuições legais, CONSIDERANDO: 

 

1. Que o Município através da equipe técnica presta serviços de certificação das propriedades 

livres de brucelose e tuberculose, visando viabilizar a comercialização de produtos de origem 

animal; 

2. Que a erradicação da tuberculose e brucelose visa reduzir os riscos de disseminação de 

zoonoses, prejuízos econômicos aos criadores e a transmissão de zoonoses ao ser humano; 

3.  Que o território do município de Seara é considerado área de risco em decorrência de 

ocorrência de focos de brucelose no rebanho bovino municipal; 

4. Que há inúmeras propriedades sendo monitoradas e que a indisponibilidade de coleta de 

material para exames pode comprometer o trabalho já realizado; 

5. Que a capacitação profissional para a realização dos exames PNCBT, dependendo dos casos  

pode demorar até 40 dias; 

 

ALTERA: 

 

1. Fica alterada a qualificação mínima exigida para os cargos, para o “cargo de Médico Veterinário 

– 40 horas semanais”, constante no Anexo I, do EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 069/2019, 

que passa a vigorar com a seguinte redação: 

........................................... 
ANEXO I 

Qualificação mínima exigida para os cargos e valor da inscrição 

DESCRIÇÃO DOS 

CARGOS 

ESCOLARIDADE E/OU OUTROS REQUISITOS 

EXIGIDOS PARA O CARGO NA POSSE 

VALOR DA 

INSCRIÇÃO 

ALFABETIZADO E ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO 

Servente Externo  Alfabetizado - Local de atuação: Intendência de Nova Teutônia 30,00 

Servente Interno Alfabetizado 30,00 

Borracheiro  Ensino Fundamental Incompleto 30,00 

ENSINO FUNDAMENTAL 

Monitor de Música 

Nível Fundamental Completo, formação em música e/ou cursos 

ou atividades prática em música comprovando mediante atestados 

e certificados expedido por entidades específica e/ou contrato de 

trabalho do exercício da atividade de músico e inscrição na 

Ordem dos Músicos do Brasil. 

40,00 

Motorista de 

Veículos de Cargas 

e Passageiros 

Ensino Fundamental Incompleto, portador de carteira de 

motorista no mínimo da categoria “C” para transporte de carga e 

categoria mínima “D” para transporte de passageiros ou escolares. 

40,00 

ENSINO MÉDIO 

Técnico em 

Enfermagem 

Habilitação legal para o exercício da profissão de técnico em 

enfermagem, com Registro no Conselho Regional de 

Enfermagem – COREN. 

50,00 

  ENSINO SUPERIOR 

Enfermeiro 

Habilitação de grau superior, em nível de graduação, obtida em 

curso de Enfermagem ou Enfermeira Obstétrica, com Registro no 

Conselho Regional de Enfermagem – COREN. 

70,00 

Fonoaudiólogo Habilitação legal para o exercício da profissão de Fonoaudiólogo, 70,00 
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com registro no órgão competente. 

Instrutor de Dança 
Nível Superior formação em dança ou Educação Física a nível de 

Licenciatura e/ou bacharelando devidamente comprovado. 
70,00 

Instrutor de Música 
Licenciatura Plena em Música ou outra Licenciatura com Pós 

Graduação em Música. 
70,00 

Médico 20 horas 
Habilitação legal para o exercício da profissão de médico, com 

registro no CRM. 
70,00 

Médico 40 horas 
Habilitação legal para o exercício da profissão de médico, com 

registro no CRM. 
70,00 

Medico Veterinário 

 20 horas 

Habilitação legal para o exercício da profissão de médico 

veterinário, com Registro no Conselho Regional de Veterinária - 

MRV/SC, para atuar no serviços de inspeção estadual. 

70,00 

Médico Veterinário  

40 horas 

Habilitação legal para o exercício da profissão de médico 

veterinário, com Registro no Conselho Regional de Veterinária - 

MRV/SC e com Habilitação para realização de exames de 

PNCBT devidamente certificado. 

70,00 

Nutricionista 
Habilitação legal para o exercício da profissão de nutricionista, 

com registro no órgão competente. 
70,00 

 

........................................... 

2. Ficam inalteradas as demais cláusulas/disposições e Anexos do 069/2019 - Processo Seletivo para 

preenchimento de vagas, em caráter temporário, no Quadro de Pessoal na Administração Pública 

Municipal. 

 

3. O presente Edital entrará em vigor na data de sua publicação 

Seara/SC, 14 de outubro de 2019. 

 

 

 

EDEMILSON CANALE 

Prefeito Municipal 

 

 
Registra-se e Publica-se 

Em 14 de outubro de 2019 

 
 
 
Dirlei Giombelli Wildner 

Secretária de Administração 


