
 

ESTAD0 DE SANTA CATARINA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA 

 

 

EDITAL Nº 126, DE 17 DE AGOSTO DE 2021 

 

Retifica redação dos subitens 4.13.2, 4.15.1. e 4.15.2 do Edital 

124/2021, referente ao Processo Seletivo para preenchimento 

de Vagas, em caráter temporário, no quadro de Pessoal na 

Secretaria Municipal da Educação. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SEARA, Estado de Santa Catarina, no uso de suas 

atribuições legais, nos termos do inciso IX do artigo 37 da Constituição Federal, do parágrafo único 

do art. 3º da Lei Complementar nº 18/2003, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores do Município 

de Seara e dá outras providências e considerando o disposto da Lei Complementar n° 098/2019, que 

dispõe sobre a contratação de pessoal em caráter temporário e dá outras providências, torna público 

pelo presente Edital, 
 

1. A ALTERAÇÃO 

 

 

1.1.  Fica alterada a redação dos subitens 4.13.2., 4.15.1. e 4.15.2. do Edital 124/2021, referente ao 

Processo Seletivo para preenchimento de vagas, em caráter temporário, no quadro de Pessoal na 

Secretaria Municipal da Educação, que passa a ter a seguinte redação: 

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

 

4.13.2. Cópia ou original da Declaração do Tempo de Serviço no Magistério até 30 de julho de 

2021, expedida por órgão competente, em papel timbrado do setor, constando função exercida, 

períodos de contrato e totalização do tempo em anos, meses e dias, com data e assinado pelo 

responsável da emissão. 

 

 (...) 

 

4.15.1. Cópia titulação para o cargo, (diploma com registro no MEC, ou declaração de conclusão do 

curso pela instituição do ensino acompanhado do histórico escolar – observando que até a data da 

contratação deverá ser apresentado o referido diploma item 4.14); 

 

4.15.2. Cópia ou original da Declaração de Tempo de Serviço no Magistério até 30 de julho de 

2021, expedida por órgão competente, em papel timbrado do setor, constando função exercida, 

períodos de contrato e totalização do tempo em anos, meses e dias, com data e assinado pelo 

responsável da emissão. 

 

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

 

 

2.  DOS DEMAIS ITENS 

 

2.1. Fica inalterado os demais itens do Edital nº 124/2021 referente ao Processo Seletivo para 

preenchimento de vagas, em caráter temporário, no quadro de Pessoal na Secretaria Municipal da 

Educação. 

http://www.leismunicipais.com.br/cgi-local/showingimg.pl?a=a&number=18&year=2003&typ=c&city=Seara&state=SC&est=


 

ESTAD0 DE SANTA CATARINA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA 

 

 

Seara/SC, 17 de agosto de 2021. 

 

 

 

 

EDEMILSON CANALE 

Prefeito Municipal 

 

 
Registra-se e Publica-se 

Em 17 de agosto de 2021. 

 

 

Dirlei Giombelli Wildner 

Secretaria de Administração 

 

 

 


